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SLNEČNÉ POČASIE PRAJE AJ STAVBÁROM
V KYSUCKOM NOVOM MESTE
Letné slnečné počasie využilo vedenie nášho mesta na
zrealizovanie mnohých stavebných prác a opráv. Len
nedávno sa dokončilo verejné osvetlenie a rozhlas na
Ul. Družstevnej vrátane nového krytu vozovky v cene 35
300€, vykonala sa povrchová úprava komunikácie Ul. Na
Podstráni v celkovej sume 21 340€, v Budatínskej Lehote
prebehla oprava strechy zvonice (7 000€), vykonala sa
montáž systému pre diaľkový odpočet merania spotreby
tepla, TÚv a ÚK – II. etapa v cene 22 300€, vybudovali sa
stojiská pre separovaný zber na Ul. Štúrovej, Revolučnej
Dokončenie na strane (2)
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Skrášľujme životné prostredie v ZRNKO
našomMÚDROSTI
meste
pod oznam!!!
Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Hartel spolu s Mestským zastupiteľstvom v Kysuckom Novom Meste začiatkom roka
2010 vyhlásili súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba). Podmienky súťaže boli
zverejnené na oficiálnej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk,
na káblovej televízií a v mestských novinách Zvesti Kysuckého
Nového Mesta. Touto cestou sa chceme poďakovať p. Ing. Brod-

Uþenie v mladosti
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(þínske príslovie)
súťaže na káblovej televízií.
Komisia životného prostredia vykonala dňa 23. 6. 2010 prvé hodnotiace kolo, v ktorom sa do súťaže zapojili 4 bytové domy so
4 zástupcami. V súčasnosti je zapojených do súťaže 6 bytových
domov, veríme, že ich počet ešte stúpne.
Dokončenie na strane (3)

Aj takto si niektorí obyvatelia vedia skrášliť prostredie pri svojich domoch (Kamence, Ul. ČSA 1306
Z obsahu: str.1 – Slnečné počasie praje aj stavbárom v KNM, str. 2 – Prihovára sa vám prednosta MsÚ,
str. 3 – Skrášľujeme životné prostredie v meste, str. 4 – Máte radi guláš?, str. 5 – Napísali nám,
str. 6 – Hosť mesiaca, str. 7 – Pre šport a zábavu, str. 8 – Spoločenská kronika, str. 9 – Nové knihy v mestskej knižnici,
str. 10 – Šport a kultúra, str. 11 – Krížovka, doplňovačka, str. 12 – MKŠS informuje
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dokončenie zo strany (1)
Slnečné počasie praje aj stavbárom v kysuckom novom Meste
a Litovelskej v cene 2 850€, zrealizovala sa výmena rozvádzača verejného osvetlenia na ul. Murgašovej (1100€)
a na tejto ulici sa zrekonštruoval aj chodník v celkovej
cene prác 38 104€.
Pod komunikáciami – Horná skotňa, Dolinský potok, Cesta k vodárni, Budatínska Lehota sa uskutočnila oprava
odvodnenia a priepustov v cene 8 000€. Na Ul. Sládkovičovej sa vybudovala pokládka nového zemného vedenia verejného osvetlenia v celkovej cene prác 9 000€ a
položila sa chránička pre dátovú optickú sieť mesta na
uliciach Murgašovej a Štúrovej 1 000€.
Mesto Kysucké Nové Mesto v uplynulom období zabezpečilo aj zreštaurovanie sochy sv. Jána na Námestí slobody v sume 2 070€ a opravu pamätníka v mestskom
parku v celkovej sume 8 000€.
Čas letných prázdnin sa využil okrem iného aj na zrealizovanie stavebných úprav a údržby v školských a predškolských zariadeniach. Zabezpečili sa stavebné úpravy
v ZŠ Dolinský potok, konkrétne výmena okna a dverí,
dispozičné úpravy, výmena podláh a elektroinštalácia
pre počítačovú učebňu v celkovej sume 10 000€. V MŠ
Komenského sa zrealizovala výmena okien v sume 14
000€, v MŠ 9. mája výmena okien v cene 10 000€, v MŠ
Litovelská sa zrekonštruovali sociálne zariadenia v celkovej cene prác 15 750€ a v ZŠ Nábrežná prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení v cene 10 000€ a stavebné
úpravy na zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou v celkovej
sume 1 534 000€.
Stavebné práce sa realizujú na Ul. Matice Slovenskej,
kde prebieha modernizácia odovzdávajúcej stanice tepla
v celkovej cene prác 54 150€, v súčasnosti sa zabezpečuje aj areál výhrevne V1. Tŕstie požiarnou vodou (20
000€) a oprava chodníka na Ul. Štúrovej (53 875€.) V
týchto dňoch sa vykonáva tiež rekonštrukcia sociálnych
zariadení, výmena okien v prístavku športovej haly a rekonštrukcia strešného plášťa na prístavku športovej haly
(49 700€). V meste sa budujú stojiská pre kontajnery TKO
v celkovej cene prác 13 000€ a už onedlho sa začne rekonštrukcia chodníka na Ul. Lipovej v cene 29 232€.
Mesto KNM v tomto roku investovalo aj do spevnenia
plochy pri obytných domoch (40 000€) a do opravy ciest
a chodníkov (100 000€).
V súčasnosti sa pripravuje kolaudačné konanie na
týchto stavbách: ZŠ Clementisova – stavebné úpravy
na zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou (1 525 668€)
Stavebné úpravy a nadstavba ZUŠ KNM (1 890 000€)
Do konca roku 2010 budú zrealizované ešte tieto
stavby:
- rekonštrukcia MsÚ I. etapa- južná a západná fasáda
- spevnená plocha za dolným kostolom
- regenerácia centrálnej zóny KNM - prvá etapa - dokončenie stavby podľa projektu do konca roka 2011 (Komenského ul., chodníky Vajanského, Murgašova, Litovelská,
1.mája)
- parkovisko na Ul. Vajanského, chodník na Ul. Komenského, parkovisko za Mariánskym kostolom,oprava
komunikácie v Budatínskej Lehote
(red.)

KNM

PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Dobrého nikdy nie je veľa. Presne to platí o dovolenkách. Letné
mesiace sú už za nami a väčšina ľudí má dovolenku za sebou.
Opäť usilovne pracujú a čakajú na rozhodnutia „mocných“. A
podľa ich vyjadrení nás čakajú „suchoty“. Vraj sa všade bude
šetriť, akoby štát nebol závislý od toho, koľko obyvatelia vyprodukujú a spotrebujú, ale od toho koľko ušetria. Tento modul
štátnej politiky bude mať veľmi výrazný vplyv aj na mestá. Pretože mestá nie sú žiadne „s. r. o.“, aby zarábali peniaze, je väčšina miest odkázaná na financie z podielu na dani z príjmu fyzických osôb. V rozpočte mesta tento podiel predstavuje takmer
83% z daňových príjmov mesta. Ich zníženie sa musí prejaviť aj
v príjmovej časti rozpočtu a následne aj vo výdajoch.
Pre naše mesto bude mať negatívny dopad aj nové financovanie
centier voľného času, ktoré nebudú financované podľa počtu
detí v centre, ale podľa počtu detí v meste vo veku od 5 do 14
rokov. Táto zmena umožní, aby peniaze dostali aj tie obce a
mestá, ktoré nerobia v prospech detí nič. Bude stačiť, že budú
mať deti v tejto vekovej kategórií. Toto všetko sa odrazí na rozpočte mesta, ktorý bude mestský úrad zostavovať na rok 2011.
Tento rozpočet sa začína tvoriť už v septembri. Tak, ako sme
predkladali rozpočet v minulosti, predložíme ho aj tento rok.
Pri jeho tvorbe budeme vychádzať z dostupných informácií a
požiadaviek mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií v
zriaďovacej kompetencií mesta. Tvorba rozpočtu je pre mestský
úrad a mesto jedna z najdôležitejších úloh. Ak bude rozpočet
na budúce obdobie zostavený správne, vyhneme sa finančným
otrasom, ktoré prežívajú niektoré mestá teraz. S rozpočtom úzko
súvisia aj požiadavky organizácií na poskytnutie dotácie v roku
2011. V zmysle zákona musia byť dotácie rozpočtované na jednotlivé akcie. K tejto problematike bol prijatý aj dodatok k VZN
č. 8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto. Dodatok upravuje termín na podávanie žiadosti o dotácie. Žiadosti na rok 2011 sa podávajú do 31. októbra 2010.
V mesiaci september sa bude konať referendum. Všetky podstatné informácie dostali občania na tlačive „Oznámenie o mieste a
čase konania referenda“ a sú uvedené aj na úradnej tabuli mesta.
Oznamujeme, že rozdelenie okrskov a miestností pre hlasovanie
z predchádzajúcich volieb sa nebude meniť. Okrem referenda
začnú v mesiaci september plynúť lehoty pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. v z. n.
p. Mesto aj tieto informácie zverejňuje na úradnej tabuli mesta
a internetovej stránke mesta. Niektoré informácie, ako napríklad počet obyvateľov mesta, budú zverejnené aj v mesačníku
Zvesti.
V mesiaci september sa uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva. Bude mu predchádzať zasadnutie mestskej rady, ktorá
ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán MsZ prerokováva
materiály predkladané na zasadnutia MsZ. Mestský úrad predkladá viacero materiálov z oblasti legislatívy mesta, financovania a rozvoja mesta.
Posledný štvrťrok bude pre mestský úrad náročný. Treba pripraviť referendum, urobiť návrh rozpočtu mesta na roky 2011
– 2013, prekonzultovať ho v komisiách MsZ, predložiť na rokovanie MsZ a pripraviť voľby do orgánov samosprávy obcí. Okrem toho sa pravdepodobne začne rekonštrukcia niektorých úsekov mesta v zmysle projektu Regenerácia sídel. Naďalej budú
prebiehať aj iné schválené stavebné práce. Preto v súvislosti so
stavebnými prácami bude v meste trochu viac obmedzení, ako
inokedy. Je samozrejmé, že niekto bude vykonávanými prácami
obmedzovaný viac, než ostatní. Verím, že to všetci prekonáme
bez zbytočných komplikácií. Všetko sa to robí pre občanov tohto mesta. Oplatí sa, aby sme boli trpezliví.

KNM

spravodajstvo

Dokončenie zo strany (1)
Skrášľujme životné prostredie
v našom meste
Druhé hodnotiace kolo sa uskutočnilo 25. 8. 2010. Všetci súťažiaci svojimi výzdobami priľahlých pozemkov ukázali, že vedia
výrazne skrášliť okolie a svoje životné prostredie.
No nájdu sa aj takí, ktorí sú voči životnému prostrediu (na nábreží
rieky Kysuce, na Kamencoch, na Clementisovej ulici, na Nábrežnej ulici - za bytovkou č. 108, atď.) ľahostajní a znehodnocujú ho.
Týka sa to hlavne majiteľov štvornohých miláčikov, ktorí pri ich
venčení nedodržujú platné všeobecné nariadenie mesta o držaní
psov. Trávnaté plochy sú značne znečistené exkrementami, takže
často nie je možné na mnohých miestach rozložiť si deku a relaxovať. Niektorí mladí ľudia devastujú atrakcie, ktoré boli v meste
vybudované pre mladších obyvateľov mesta. Ide o pieskoviská,
preliezačky, hojdačky a iné. Na tieto atrakcie mesto vynaložilo
nemalé finančné prostriedky, čo si títo ničitelia nechcú uvedomiť.
Treba len veriť, že svoje správanie zlepšia, aby sa aj oni mohli v
budúcnosti tešiť a využívať tieto zariadenia.
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POĎAKOVANIE PRIMÁTORA
Dňa 15. 8. 2010 v dopoludňajších hodinách došlo pri búrke,
ktorá prešla mestom, k zničeniu časti elektrického rozvádzača po zásahu bleskom. Následkom toho boli vyradené
čerpadlá zabezpečujúce prečerpávanie dažďovej vody zo
železničného podjazdu (pri štadióne). Cesta pod podjazdom aj prečerpávacia stanica sú v správe Slovenskej správy ciest.

Vážení spoluobčania, taktiež sa treba zamyslieť nad spôsobom likvidácie druhotných surovín, nakoľko sa i naďalej v našom meste
nachádza veľké množstvo voľne pohodených odpadov (PET – fľaše, TETRA – paky, papiere, atď.). Jedným z riešení je efektívna separácia odpadu, ktorej výhody boli uvedené v článku augustového
vydania mesačníka Zvesti.
(Miloslav Suchánek, poslanec MsZ KNM)
Súťažné podmienky pre obyvateľov,
ktorí majú záujem prihlásiť sa do súťaže o najkrajšiu
kvetinovú výzdobu pri svojom obytnom dome:
1. Súťažiaci sa registrujú podaním prihlášky do súťaže na MsÚ
KNM (Ing. P. Smieško). Súčasťou prihlášky je jednoduchý
náčrt miesta a súpisné číslo obytného domu s katastrálnym
číslom pozemku.
2. Súťaž sa vypisuje samostatne pre sídlisko Kamence, samostatne pre sídlisko Clementisova a samostatne pre sídlisko medzi
ulicami Murgašova, Lipová a Litovelská.
3. Finančné ceny pre víťazov: 1. miesto 100 €, 2. miesto 50 €,
3. miesto 20 €. V prípade výhry preberie finančné prostriedky
osoba určená na prihláške.
4. Hodnotiť sa bude kvetinová výsadba spolu s terénnou úpravou
(trávnik, drobné kamienky a dekoračné predmety).
5. Rozloha jedného súťažného miesta je minimálne 10 m2.
6. Podmienkou súťaže je udržiavanie výzdoby zo strany súťažiacich od jarných mesiacov (minimálne apríl) do jesenných
mesiacov (minimálne koniec októbra).
7. Všetky práce a materiál sú financované z vlastných zdrojov
súťažiacich.
8. Súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku kvetinovou
výsadbou je vyhlásená pre obytné domy v meste Kysucké
Nové Mesto za rok 2010.
9. Jednotlivé úpravy pri obytných domoch posudzuje komisia
životného prostredia z MsÚ a zástupca komisie výstavby a
územného rozvoja. Súťaž sa hodnotí komisiou priebežne trikrát do roka. Hodnotiť súťažnú sadovú výstavbu obytného
domu bude komisia bodovo, súčet bodov určí víťaza za kalendárny rok. V prípade rovnosti bodov rozhodne žreb.
10. Víťazovi súťaže sa finančná odmena odovzdá na zasadnutí
mestského zastupiteľstva v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.
11. Ďalšie informácie ohľadom súťaže získate na Mestskom úrade
- telefón 041/420 4182.
(Ing. Peter Smieško,
odd. výstavby a územného rozvoja, MsÚ KNM)

Na základe upozornenia občanov Mestská polícia v zmysle
inštrukcií upovedomila o poruche Slovenskú správu ciest
a aktivizovala pomoc profesionálneho Hasičského zboru v
Kysuckom Novom Meste a Dobrovoľného hasičského zboru Kysucké Nové Mesto , ku ktorému sa neskoršie pripojili
aj dobrovoľní hasiči z Nesluše. Pre rozsiahlosť poškodenia
elektrického zariadenia sa podarilo Slovenskej správe ciest
odstrániť poruchu až cca o 13.00 hod. Do tohto času bola
už väčšina vody odčerpaná vďaka účinnej pomoci hasičov
a ich techniky, čo podstatne urýchlilo prejazdnosť komunikácie. Chcem preto touto cestou poďakovať hasičskému
zboru, ale predovšetkým členom dobrovoľných hasičských
zborov z Kysuckého Nového Mesta a Nesluše za ich okamžitú a účinnú pomoc. Nie je to prvýkrát, čo preukázali svoju
pripravenosť a ochotu pomáhať, patrí im za to naša vďaka
a spoločenské uznanie. (primátor mesta Ing. Ján Hartel)
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P renájom

nebytových priestorov

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:
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 9,09 m2
(s oknom),
• priestory na prízemí o výmere cca 22,06 m2
(s oknom),
• priestory na prízemí o výmere cca 17,90 m2 a 8,60 m2
(bez okien) – za účelom skladových priestorov
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 povinní záujemcovia
doručiť na Mestský úrad, Námestie slobody č. 94/27,
024 01 Kysucké Nové Mesto a to do 18. 9. 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: KYSUCA, s. r. o., Matice slovenskej 620
Kysucké Nové Mesto – p. Čavajdová (č. t. 041/421 4507,
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.

Práca poslanca v teréne
O kom je reč? O pánovi Dušanovi Mičianovi, ktorý si neváhal
obliecť montérky, vyhrnúť rukávy a pustiť sa do práce, aby splnil
to, čo sľuboval obyvateľom bytovky č. 1170 na Ul. Jesenského,
patriacej do jeho volebného obvodu. V čase osobného voľna na
vlastné náklady zabezpečil nový náter preliezok, v spolupráci s
Mestom KNM a pani riaditeľkou organizácie Údržby mesta obnovil pieskovisko pre deti, zabezpečil osadenie nových lavičiek.
Pomocnú ruku podal pri vybudovaní okrasnej skalky, na ktorú
prispel zo svojho poslaneckého platu. Pri týchto prácach sa bližšie
zoznámil s obyvateľmi a mohol prediskutovať problémy, ktoré
ich trápia v každodennom živote. Jedným z nich je problematické
parkovanie osobných automobilov. Veríme, že aj tento problém
p. Mičian v spolupráci s vedením mesta dotiahne do úspešného
konca. Pán poslanec svojou prácou ukázal, že aj menšími skutkami sa dá pomôcť obyvateľom mesta, potešil ich viac ako veľkými
rečami a sľubmi pred voľbami. Za jeho prácu a prístup k voličom
mu vždy odovzdáme svoj hlas vo voľbách.
(Ing. Milan Kubala, Jesenského ul. KNM)

Máte radi

guláš?

Vážení sympatizanti gulášu, „variči“ gulášu, konzumenti gulášu.
Srdečne vás pozývame
na súťaž vo varení jedlého gulášu
(mäsový, hubový, fazuľový, vadičovský, kysucký, poľovnícky, ...),
ktorá sa uskutoční dňa 2. 10. 2010 od 8,00 hod.
(slávnostné otvorenie o 10,00 hod.) na mestskom pozemku
za pohostinstvom DOMČEK (Kamence). Nebude chýbať
hudba, spev, občerstvenie a dobrá zábava.

Podmienky pre súťažiacich:
Vlastný kotlík
Traja členovia súťažného kolektívu
Vlastné suroviny
Dobrá nálada

Čo získate?
Niečo pamätné
Dobrý pocit
Plný žalúdok
Veselý zážitok

Finančný výťažok z tejto akcie sa dáva na charitu deťom!
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31. septembra 2010
na telefónnych číslach:
p. Mičura 0905 282 974
p. Vajdiak 0904 498 316
p. Čierňava 0903 560 530
Mesto Kysucké Nové Mesto
v spolupráci s Mestským kultúrno-športovým strediskom
vás srdečne pozýva!

Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s
názvom DO KNIŽNICE.
Do súťaže sa môžu prihlásiť deti a mladí ľudia do 25 rokov.
Súťaž je zameraná na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov,
animovaných spotov, hudobných textov a sloganov podporujúcich čítanie a knižnice. Pre najmenších záujemcov je
pripravená súťaž Slovenská čitateľská rodina, ktorej cieľom
bude objavovať slovenské knihy v domácich knižniciach.
Uzávierka súťaží je 30. septembra 2010, autori víťazných
návrhov a knižnice, prostredníctvom ktorých budú víťazné
návrhy zapojené, budú finančne odmenení.
Víťazné návrhy budú použité v rámci celoslovenskej propagácie čítania a knižníc. Z najlepších výtvarných a grafických
návrhov bude urobená putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým knižniciam a školám, ktoré o ňu prejavia
záujem.
Podrobnosti k celej kampani sa dozviete na www.dokniznice.
sk. Kampaň je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.
(MsK KNM)

KNM

Napísali

nám ...
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Dňa 21. 8. 2010 v dopoludňajších hodinách zastavilo osobné auto
Škoda Felicia s poznávacou značkou ZA 681DN pri kontajneroch
bytového domu č. 1232. Z prívesného vozíka začali vykladať staré
kolesá (7 ks) a ďalší odpad, ktorý zaplnil dva plné kontajnery. Po
upozornení obyvateľa, aby to tam nehádzali, ignorovali jeho výzvu. Prikladám fotografiu dvoch bezočivcov.
(Obyvatelia bytového domu 1232)

Vážená redakcia,
radi by sme sa prostredníctvom Vášho časopisu spýtali pána
primátora, kto a akým spôsobom rozhoduje o umiestnení preliezok, hracích stolnotenisových stolov, basketbalových košov
a ďalších športových atrakcií po sídliskách v našom meste. Zároveň by sme chceli na stránkach Zvestí vyvolať diskusiu na
Děa 21.8.2
túto tému. Určite väčšina obyvateľov chápe potrebu budovania
športovísk pre naše deti, ale nie všetci súhlasia s ich umiestnedopoludě
ním v tesnej blízkosti obytných domov. Postavenie stolnotenihodinách
sového stola alebo basketbalového koša pod oknami panelákov
osobné au
prináša so sebou okrem športového vyžitia pre pár detí aj traumu pre obyvateľov. Mládež pri svojich športových výkonoch
Felicia s p
používa slovník piatej cenovej skupiny, hlasnú hudbu prekri- staré kolesá (7 ks) a
znaĀkou Z
kuje revom a väčšinou sa potužuje pivkom a zapáli si pri tom
kontajnero
cigaretku, čo asi nie je dobrý príklad pre menšie deti. Občanom Ċalší odpad, ktorý zaplnil dva plné kontajnery.
P
domu
nezostáva iné, iba svoje okná zatvárať, aby si uchovali nejaké
jeho
súkromie. Plánuje sa v rámci celého mesta riešiť problém ne- obyvateĕa aby to tam nehádzali, ignorovali
Ā. 1232.
Z
dostatku športovísk nejako plošne? Pripravuje sa toľko sľuboZa
drzosť
a
bezohľadnosť
voči
ostatným
obyvateľom
mesta
povavozíka zaĀ
Prikladám
fotografiu
dvoch
bezoĀivcov.
vané vybudovanie rekreačno-športovej zóny pri Kysuci?
aj (7
konanie
staréžujeme
kolesá
ks) avodiča, ktorý dňa 20. 8. 2010 odstavil svoje osobNájomníci bytového domu 971 na Ul. Matice slovenskej
né vozidlo rovno nabytového
chodník pred vstupom
do kultúrneho
Obyvatelia
domu
1232. domu a
Odpoveď:
Ċalší odpad, ktorý zaplnil dva plné kontajnery. Po upozornení
komplikoval tak ostatným vstup do budovy...
(red.)
O umiestnení zariadení pre deti rozhodujú poslanci MsZ spolu
obyvateĕa aby to tam nehádzali, ignorovali jeho výzvu.
s pracovníkmi investičného oddelenia a údržby mesta na záklaZa drzo
Prikladám fotografiu dvoch bezoĀivcov.
de priestorových možností danej lokality. Snahou mesta je zaObyvatelia bytového domu 1232.
bezpečiť dostupnosť týchto zariadení pre všetky deti v meste
obyva
čo najbližšie k ich obydliam. Musím konštatovať, že doteraz
sme na túto aktivitu mesta dostali len kladné odozvy. A práve
Za drzosĨ a bezohĕadnosĨ
vo
keĊ vo
na žiadosť rodičov sme zariadenia rozširovali aj do ďalších loobyvateĕom mesta považuj
kalít, v ktorých doteraz neboli. Verím, že sa ojedinele môžu pri
osobné
keĊ vodiĀ děa 20.8.2010
od
používaní týchto zariadení vyskytnúť aj negatívne javy spomenuté v článku, a že zvlášť starší ľudia bývajú citlivejší na detosobné vozidlo rovno
na ch
vstupo
ský krik. Nepriaznivé javy sa však dajú eliminovať výchovným
vstupom
do
kultúrneho
dom
pôsobením a osobnou angažovanosťou nás dospelých. Pokiaľ
a
kom
nestačí dobré slovo, je možné využiť mestskú políciu, zvlášť
a komplikoval tak ostatným
ak by sa jednalo o používanie alkoholu mladistvými, neprimebudovy... (red.) budov
raný hluk reprodukovanej hudby a pod.
Som presvedčený, že spomenuté negatívne javy môžeme skôr
usmerniť, ak sú len sprievodným javom inej užitočnej činnosti
a sú pod dohľadom verejnosti, ako keď sa tieto dejú skryto a
stanú sa pre nedostatok iných aktivít jedinou zábavou pre našu
Tlačiareň a papiernictvo
mládež.
K otázke týkajúcej sa nedostatku športovísk by som rád
uviedol následovné:
Mesto až v tomto volebnom období doriešilo z vlastných prosVýroba kníh,
triedkov záchranu športového areálu - bývalého štadiónu ZVL.
poštové poukážky,
tlač podľa
Tento objekt mimo športovej haly sa stal predmetom privatizádoručených
cie spolu so štátnym podnikom ZVL. Mesto v tomto volebnom
vzorov,
období zaplatilo novým vlastníkom cca 11 mil. Sk za škvárové
plnofarebná tlač
ihrisko, trávnaté ihrisko a tribúnu zaplatilo naturálnou formou
– výmenou za pozemky v priemyselnom parku. Až po tomto
akte, keď sme sa stali vlastníkmi , sme mohli začať investovať
FAREBNé KOPíROVANIE
do opravy objektov. Opravili sme tribúnu, šatne pod tribúnou,
(KNíH, DOKUMENTOV DO a3)
vymenili sme okná na severnej časti športovej haly. V súčasnosti pokračujeme rekonštrukciou prístavku športovej haly
(strecha, interiér, sociálne zariadenia).
námestie slobody 67, Kys.n. Mesto
Finančné možnosti mesta sú Bohužiaľ obmedzené a finančné
tel.: 0903 438 558 - 0903 171 251
požiadavky nekončia pri športových zariadeniach.
Mesto preto využilo záujem súkromného investora na štadióne,
kde sme poskytli do prenájmu priestory na vybudovanie fitnes
centra, ktoré už v súčasnosti využíva široká verejnosť. Zároveň už dvakrát vyhlásilo súťaž pre súkromných investorov na
ZRNKO MúDROSTI
vybudovanie areálu pri Kysuci, stredom ktorého by bola rozoUčenie v mladosti je rytie do kameňa,
stavaná plaváreň. MsZ zatiaľ ani jednu z prihlásených ponúk
učenie v starobe písanie do piesku.
neakceptovalo, takže sa problém zrejme posunie do ďalšieho
na Dubánskom
cintoríne
(čínske príslovie)
volebného obdobia.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

NAPÍS
NÁM

Jánošík
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Hosť mesiaca

V rubrike Hosť mesiaca predstavujeme čitateľom
Michala Taranu z Kysuckého Nového Mesta, ktorý
pôsobí ako teoretický fyzik v Bouldri v Colorade.

Kde ste študovali?
Chodil som na Základnú školu
v Kysuckom Novom Meste,
na Nábrežnej ulici. Po nej som
študoval v Žiline na Gymnáziu
Veľká okružná. Mal som tam
skvelých pedagógov a spolužiakov. Tam som stretol kamaráta,
ktorý sa zaujímal o fyziku a
lákalo ma všetko, o čom rozprával. Obdivoval som ho, bol
veľmi talentovaný. Stretol som
však aj Petra Palúcha, ktorý bol
už v tom čase výborný informatik a pod jeho vplyvom ma rýchlo začali zaujímať počítačové
siete. Obaja títo priatelia ma počas štúdia na strednej škole výrazne
ovplyvnili a po maturite som sa nevedel rozhodnúť, či mám ďalej
študovať fyziku alebo informatiku. Nakoniec som sa rozhodol pre
fyziku. Okrem iného rozhodlo aj to, že mnohí kamaráti odchádzali
študovať do Bratislavy a mňa to tam tiež lákalo.
Magisterské štúdium som absolvoval na Univerzite Komenského. Vo
štvrtom ročníku mi jeden profesor povedal, že sa mu jeho kolega z
Prahy sťažoval na nedostatok študentov, a spýtal sa ma, či by som sa
s ním nechcel ísť porozprávať. Vybral som sa teda do Prahy a tam mi
profesor Horáček ponúkol postgraduálne štúdium vo svojej vedeckej
skupine. Po získaní diplomu som sa presťahoval do Prahy, kde som
na Univerzite Karlovej pokračoval v štúdiu teoretickej fyziky.
Ako ste sa dostali do zahraničia?
Už počas štúdia v Bratislave mi moji školitelia umožnili odborné
stáže v Slovinsku a Rakúsku, kde som mal možnosť študovať a
pracovať v renomovaných vedeckých skupinách. Okrem iného to
človeku umožní vytvoriť si ucelený obraz o vedeckom výskume v
oblasti, ktorej sa venujem. Môj školiteľ v Prahe ma neskôr v tomto
trende ďalej podporoval a umožňoval mi spolupracovať s ďalšími
zahraničnými partnermi, až som v roku 2008 na jednej konferencii
v Londýne stretol Chrisa Greena z Univerzity v Bouldri v Colorade.
Ja som dobre poznal jeho vedeckú prácu, on o mne, samozrejme,
takmer nič nevedel. Prejavil však záujem o užšiu spoluprácu, a keď
som získal doktorát, ponúkol mi miesto vo svojej vedeckej skupine.
Dal mi šancu a ja sa snažím využiť ju.
Nemali ste problém adaptovať sa a prispôsobiť sa jeho štýlu
práce?
Skôr než som prijal miesto v Bouldri, dvakrát som strávil pol roka
na Univerzite v Lincolne v USA. Je to miesto s podobným tempom
a štýlom práce ako moje súčasné pôsobisko. Skúsenosti odtiaľ mi
trochu uľahčili adaptáciu v novom prostredí. Príchod do takejto
skupiny však vždy prináša niekoľko prekvapení. Ako pre mňa, tak
aj pre mojich nových kolegov.
V akej profesii konkrétne pracujete?
Som teoretický fyzik. Venujem sa výskumu zrážok atómov a molekúl, ako aj procesom, ktoré v molekulách spôsobujú intenzívne
lasery. Je to oblasť fyziky, ktorá stojí v pozadí chemických reakcií
alebo interakcií molekúl so svetlom. Tento výskum je zaujímavý
napríklad pre astrofyzikov, ktorým jeho výsledky pomáhajú konštruovať presnejšie modely vesmíru v ranných okamihoch po jeho
vzniku. V priemysle sú výsledky takéhoto výskumu užitočné napríklad pri vývoji plazmových technológií na výrobu elektronických
komponentov. Pomáha tiež lepšie pochopiť fyziku atmosféry Zeme
alebo iných vesmírnych objektov.
Váš pobyt v zahraničí je dlhodobý, alebo uvažujete nad návratom?
Nie som zatiaľ pevne rozhodnutý, ako dlho budem pôsobiť v zahraničí. Uvažujem o tom, že sa raz vrátim do Prahy a usadím sa tam,
je však predo mnou viac otvorených možností.
Kde presne v zahraničí bývate?
Momentálne pracujem na Univerzite v Bouldri v Colorade, USA.

KNM

Takmer rok som predtým pôsobil na inej americkej univerzite v
Lincolne. V roku 2008 som strávil 4 mesiace na Univerzite UCL
v Londýne a takmer pol roka na Univerzite v Bonne. V Bouldri
mám prenajatý byt v komplexe, kde univerzita poskytuje ubytovanie svojim zamestnancom a hosťom. Je to veľmi medzinárodné
prostredie, kde sa denne stretávam s ľuďmi a rodinami z celého
sveta. Často pozorujem, ako sa na dvore spolu hrajú deti z rôznych
krajín Európy a Ázie. Moji susedia sú z Malajzie, Talianska alebo
Argentíny. Baviť sa s nimi a spoznávať rôznorodosť svetových
kultúr je pre mňa veľmi vzrušujúce a túto možnosť by som prial
asi každému vo svojom okolí. Otvára to celkom nový pohľad na
svet, považujem za výhodné vidieť to, s čím sa denne stretávame,
z pohľadu iných kultúr.
Máte už, čo sa profesijného života týka, vzhľadom k tomu, že
máte len 27 rokov za sebou slušnú kariéru. Chystáte nejaké
zmeny aj v súkromnom živote, neplánujete si založiť rodinu?
Nie, zatiaľ som slobodný a v blízkej budúcnosti neplánujem svoj
rodinný stav zmeniť.
Aké máte koníčky, záľuby? Čomu sa venujete vo voľnom
čase?
V poslednej dobe sa intenzívnejšie venujem turistike a fotografovaniu. Žijem na úpätí Skalnatých Hôr, ktoré v obidvoch oblastiach
ponúkajú široké možnosti. Počas štúdia na Slovensku a v Prahe
som spieval v zbore. V súčasnosti sa tejto aktivite nevenujem, ale
chcel by som sa k nej vrátiť. Veľmi rád čítam, obzvlášť v prostredí
nejakej príjemnej čajovne, kde mám tiež príležitosť stretnúť zaujímavých ľudí.
Ako často chodíte do domov – do Kysuckého Nového Mesta, čo sa
podľa Vás v meste zmenilo k lepšiemu, čo Vás v meste hnevá?
Odkedy pracujem v USA, dostanem sa domov len dva - trikrát za
rok, spravidla na 2 týždne.

V poslednej dobe ma veľmi potešilo dokončenie pastoračného
centra. Veľmi tomuto projektu držím palce. Často som chodil do
Univerzitného Pastoračného Centra v Bratislave, na ktoré mám
krásne spomienky. Tamojšie aktivity presahovali hranice Cirkvi a
umožňovali realizovať sa mnohým mladým ľuďom. To isté prajem
aj miestnemu Pastoračnému centru.
V posledných rokoch netrávim v meste dostatok času na to, aby som
mal možnosť vnímať nejaké miestne negatíva. Vždy sa na návrat
domov teším. O tom, či mám nejaké miesto rád alebo nie, rozhoduje
to, akých som tam stretol ľudí. V Kysuckom Novom Meste mám
rodinu a priateľov z detstva. Oni sú tým, čo pre mňa robí toto mesto
jedinečným.
Vyrastali ste v KNM, no spoznali ste aj „veľký svet“... Čo by
ste poradili mladým ľuďom v našom meste? Čo sa podľa Vás
vyplatí, ak sa chce človek presadiť?
Necítim sa zatiaľ byť v pozícii, aby som mohol zodpovedne radiť
a každý musí nájsť vlastný spôsob, ako sa presadiť. Mňa osobne
veľmi inšpiruje trpezlivosť a rozvaha všetkých tých veľkých ľudí,
s ktorými som mal doteraz možnosť spolupracovať. Možno to znie
staromódne, ale tieto dve vlastnosti majú všetci spoločné. Vidím,
že hlavne vďaka nim sú úspešní vo svojej profesii a majú vyvážený
osobný život.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov aj v budúcnosti.
(Mária Ďuranová)
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Stavebná skupina organizácie Údržba mesta Kysucké
Nové Mesto aj tento rok v letných mesiacoch pokračuje v
inštalovaní stolno-tenisových stolov, ktoré zakúpil náš mestský úrad v roku 2009. Spolu sa osadilo už 7 stolno-tenisových stolov, z toho 4 kusy na uliciach Nešporova, Štúrova,
Nábrežná v areáli základnej školy koncom leta minulého
roku a 3 kusy na uliciach Matice Slovenskej, Murgašova,
Sládkovičova, 9. mája v júli tohto roku.

Starajme sa o svojich miláčikov,
ale dbajme aj na zdravie iných
Hygienici upozorňujú, že
pri nedostatočnej hygiene súvisiacej so zvieracími
výkalmi sa môžu na trávnikoch a pieskoviskách nakaziť deti rôznymi baktériami,
parazitárnymi či vírusovými
ochoreniami. Patrí medzi ne
salmonelóza, giardióza, tokoxaróza či pásomnica psia.

Ku každému stolno-tenisovému stolu pribudli lavičky, ktoré
zabezpečila naša organizácia. Okrem toho, mestský úrad zakúpil aj 20 ks závesných hojdačiek, ktoré boli nainštalované
na staré pôvodné konštrukcie, už dlhšiu dobu pre svoju
nefunkčnosť zívajúce prázdnotou. Deti sa môžu opäť na
nich hojdať a cez letné prázdniny sa dosýta vyšantiť. Pod
šikovnými rukami nášho zamestnanca p. Karasa Ladislava
ožili aj staré kovové konštrukcie, na ktoré vyrobil a umiestnil
nové vahadlové hojdačky - na Ul. Nešporovej, Clementisovej a Ul. 9. mája.
(Mgr. Dáša Jakubcová, ÚM KNM)

Salmonelóza je hnačkové ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria nebezpečná najmä pre deti s nevyzretou imunitou. Pôvodcom ochorenia je giardióza – rovnomerný prvok, ktorý
parazituje v tenkom čreve živočíchov vrátane psa aj mačky.
Cystami sa vylučuje do vonkajšieho prostredia a práve tie
predstavujú riziko nákazy. Prenos je možný z infikovanej
pôdy, pieskoviska a výbehov, v ktorých dochádza k vylučovaniu vajíčok v truse zvierat. Odborníci upozorňujú na pravidelné očkovanie zvierat, s ktorými žijú v domácnostiach
a na dôsledné upratovanie extrementov. Vyzývame preto
všetkých chovateľov zvierat, najmä psov a mačiek, aby si
plnili povinnosti vyplývajúce z platného VZN č. 14/2008 o
držaní psov na území nášho mesta, boli ohľaduplní k ostatným obyvateľom a najmä deťom.
(red.)

V Povine zvíťazila Rudinka
Na futbalovom ihrisku obce Povina sa
uskutočnil v sobotu (21. 8. 2010) II.
ročník súťaže hasičských družstiev v
hasičskom športe.
Hostí a súťažiacich privítala starostka
obce Povina pani Margita Šplháková v
peknom vybudovanom areáli, v ktorom
boli umiestnené aj stánky trhovníkov a
kolotoče, lebo okrem hasičskej súťaže
boli aj obecné hody.
Celkové výsledky súťaže oznámil
prítomným
súťažiacim a hosťom
okresný veliteľ DPO Kysucké Nové
Mesto Bc. Peter Harcek. Starostka
obce pani Šplháková spolu s predsedom
DHZ Bc. Jozefom Drugom a hlavným
rozhodcom Bc. Petrom Harcekom prvým
trom umiestneným v štyroch kategóriách
odovzdali pekné poháre. Najviac pohárov
si odniesli Kolárovice okr. Bytča (štyri),
v každej kategórii mali umiestnenie do

3. miesta. Nenechali sa zahanbiť ani
domáci, ktorí v dvoch kategóriách získali
3 poháre.
Výsledky:
Muži:
1. DHZ Rudinka (čas 15,3s.)
2. DHZ Kolárovice (čas 16,0s.)
3. DHZ Lodno (čas 18,1s.)

Ženy:
1. DHZ Kolárovice (čas 20,5 s.)
2. DHZ Kysucký Lieskovec (čas 32,8s.)
3. DHZ Povina (čas 33,5s.)
Súťaž Plameň:
Chlapci:
1. DHZ Snežnica (čas 15,07 s.)
2. DHZ Kolárovice (čas 16,2s.)
3. DHZ Kysucké Nové Mesto (čas
40,3s.)
Dievčatá:
1. DHZ Kolárovice (čas 15,9s.)
2. DHZ Povina I.I (čas 24,5s.)
3. Povina I. (čas 31,8s.)
V závere poďakovala starostka obce pani
Šplháková všetkým, ktorí sa pričinili o
dobrý priebeh súťaže, hlavne domácemu
DHZ, DHZ Kysucký Lieskovec za dodanú
hasičskú techniku a všetkým účastníkom
za disciplínu a popriala im ďalšie dobré
výsledky v ich činnosti a s prianím dobrého
zdravia a súťaž ukončila.
(Ľudovít Hoch, člen RKH DPO SR)
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KNM
spomienky A POĎAKOVANIA
Klesli ruky, ktoré tíško pracovali,
utíchlo srdce, čo sme milovali.
Utíchli kroky, utíchol hlas,
ale Tvoj obraz navždy zostáva v nás.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Ďakujeme celej rodine, priateľom a susedom,
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
dňa 12. 6. 2010 manžela, otca, starého otca
MIROSLAVA SÝKORU
z Kysuckého Nového Mesta.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
ďakuje celá smútiaca rodina
Dňa 30. 8. 2010 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
FRANTIŠKA GREŇU z Nesluše.
S úctou a láskou spomína celá rodina
Čas plynie a nevráti čo vzal, ostali len
spomienky v srdci a žiaľ.
Dňa 13. 9. 2010 si pripomíname
3. smutné výročie úmrtia a 22. 9. 2010
nedožité 75. narodeniny nášho drahého
manžela, otca, dedka
JOZEFA LIŠČÁKA
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a modlitbami spomínajú manželka,
dcéry, zaťovia, vnúčatá a ostatná rodina.
Dňa 20. 8. 2010 uplynul rok,
čo nás opustil náš drahý otec,
manžel, starý otec, brat
MVDr. VOJTECH BALEK.
So smútkom spomína
blízka rodina.
Dňa 22. 9. 2010 si pripomíname
2. smutné výročie úmrtia môjho manžela
ING. GUSTÁVA SKŘIVÁNKA.
S láskou a úctou
spomína celá rodina
Úprimne ďakujeme celej rodine, terajším
i bývalým susedom a priateľom
z Kysuckého Nového Mesta, spolužiakom
z Poviny, všetkým našim kamarátom za účasť, modlitby
a kvetinové dary na poslednej rozlúčke s našou drahou
mamou ANNOU SIDOROVOU,
ktorá nás navždy opustila dňa 20. 6. 2010
vo veku 50 rokov.
S úctou spomínajú syn a dcéra

i n z e r c i a
 Predám lukratívny pozemok v Dolnom Vadičove 8á, 50 m
od hlavnej cesty. Siete pri pozemku. Cena: 30€/m2
Kontakt: 0903 251 436
 Dáme do prenájmu 3-izbový rodinný dom v centre Kysuckého Nového Mesta.
Info: 0904 925 569
 Ak ste pracovitý a cieľavedomý – vaše sny sa stanú
naším spoločným cieľom. Seriózna ponuka práce na profesionálnej úrovni. Kontakt: 0911 744 649

Sp o l o č e n s k á k r o n i k a
manželstvo uzavreli
Ing. Juraj Laš a Ing. Ľuboslava Panáková
Andrej Bugáň a Denisa Štefančíková
Radoslav Mičian a Dana Bugáňová
Dušan Kubička a Simona Holiačová
René Šopák a Ing. Jana Murčová
Roman Mihalec a Zuzana Beláková
Jozef Mucha a Ing. Dušana Hagarová

Veľa šťastia!

narodenie detí
Alexander Kvašňovský, Sofia Vajdíková,
Veronika Glettová, Patrik Červenec,
Samuel Prokop, Kristína Kaperová,
Dávid Ďuriaš, Michaela Holáčiková,
Aurel Tabaček, Peter Ondráš, Matej
Šulgan, Kristína Ozogáňová, Markus
Holúbek, Kristína Burdiaková, Patrik
Bilík, Ľubomír Benda, Daniela Rešovská,
Damian Kubaščík, Andrej Riečan,
Lea Zradulová, Adela Rothová,
Lea Dadajová a Denis Dadaj (dvojčatá),
Michal Králik a Lucia Králiková (dvojčatá).

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás
Štefan KLIMEK		
Jozef POPLANUCH
Rudolf MALÍK		
Ivo TRUBAN		
Katarína PAVLUSOVÁ
Emília JANOŠKOVÁ

80 rokov
55 rokov
68 rokov
50 rokov
43 rokov
78 rokov

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

streda 01.09.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297   
sobota 04.09.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA    Belanského 297       
nedeľa 05.09.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA   Belanského 297
sobota 11.09.2010      Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297
nedeľa    12.09.2010      Lekáreň NA ROHU    Belanského 1356
streda    15.09.2010      Lekáreň REGIA
Kukučínova 2739  
sobota 18.09.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA    Belanského 297
nedeľa    19.09.2010   Lekáreň REGIA          Kukučínova 2739
sobota 25.09.2010      Lekáreň SV.LUKÁŠA    Belanského 297
nedeľa   26.09.2010     MESTSKÁ LEKÁREŇ  Belanského 1345
Nech deň za dňom Tvoje srdce v láske
rozkvitá opájané v šťastí s Tvojimi
najbližšími, nech radosť zo života Tvoja duša
nikdy nestratí a nech pevné zdravie Tvoje
telo nikdy neopustí.
Všetko najlepšie k okrúhlemu životnému
jubileu „50 rokov“
Jaroslavovi BRIŠSOVI
prajú kolegovia
z Mestského kultúrno-športového strediska

KNM

kultúra
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Nové knihy v mestskej knižnici
Daždivé letné dni sú vhodnou príležitosťou siahnuť po knihe. Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto je prístupná
svojím používateľom po celé leto a pre deti má pripravené
rôzne súťaže. Fond kníh neustále dopĺňa a informácie o jeho stave, o stave vášho čitateľského konta, či možnostiach
si knihy zapožičať či rezervovať, získate v online katalógu:
http://opac.kysuckenovemesto.sk/.
Na ukážku len „smietku“ z ponuky nových kníh v knižnici:
Barbara Nesvadbová – BEŠTIÁŘ
Hlavná hrdinka Karla sa zmieta v prepletenci milostných
vzťahov, niekedy odsúdených k zániku už na samotnom začiatku, inokedy naopak až prekvapivo napĺňajúcich.
Jean Cocteau – STRAŠNÉ DETI
Jedna z najznámejších próz francúzskeho spisovateľa, režiséra, scenáristu a umelca v jednej osobe, klasické dielo modernej francúzskej literatúry. Súrodenci Elisabeth a Paul žijú
spolu s chorou matkou v chudobných podmienkach. Zniesť
bezútešný reálny život si vyžaduje veľa fantázie.
Jude Deveraux – LEVANDUĽOVÉ RÁNO
Jocelyn Mintonová žije v rozporuplnom svete. Jej matka sa
stretávala s dámami z lepšej spoločnosti na popoludňajších
posedeniach pri čaji, no vydala sa za údržbára. Zomrela v
mladom veku a keď sa jej otec znova oženil, našiel si partnerku, ktorá pochádzala z jeho spoločenskej triedy, kde sa
Jocelyn cíti cudzo.
Timea Keresztényiová – SAMA MAMA
Keď ste slobodná a máte dieťa, slobodná vlastne vôbec nie
ste. Ako žiť, vychovávať, zarábať, randiť, nezblázniť sa a byť
jedinou, na ktorej všetko stojí a s ktorou všetko padá. Voľné
pokračovanie Timeinej prvotiny Bez dcéry som neodišla.
Francizska Gehm - Upírie sestry : HROZBA V MÚZEU
Daka a Silvania vezmú svoju kamarátku na odvážny výlet
ponad mesto. Ten sa však skončí katastrofálnym stroskotaním, ktoré prinesie riadny výbuch hnevu.
Libuša Friedová – ROZPRÁVKY S PODKOVIČKAMI
Dobré, múdre, krásne, statočné, hrdé a verné - takéto sú
koníky v mysli aj v srdci spisovateľky Libuše Friedovej.
Rozprávky sú také krásne, že určite vzbudia v každom čitateľovi túžbu mať alebo sa skamarátiť, či aspoň obdivovať
jedného koníka.
Peter Kubica - Z DENNÍKA MALÉHO PETRÍKA
Kniha detskej poézie sa vyznačuje spontánnym príklonom k
tradičným hodnotám, najmä k náboženstvu a rodine. V šiestich tematických a myšlienkových okruhoch vedie malých
čitateľov nenásilným spôsobom k získavaniu správnych návykov.
Dan Ariely – JAK DRAHÉ JE ZDARMA
Tiež si nahovárate, že máte svoje životné rozhodnutia pod
kontrolou? Myslíte si, že nikdy nenaletíte na kúzelné slovíčko „zdarma“? Alebo že liek, ktorý je drahý, je automaticky
účinnejší? Tato kniha vám ukáže, že pri rozhodovaní nás
ovplyvňuje veľa skrytých, iracionálnych faktorov.
Zdena Svěráková - BIOKUCHAŘKA
Táto kniha je o tom, ako sa vyznať v informačnom chaose
o zdravej výžive, ako sa vyhnúť farbivám, konzervantom,
stabilizátorom, ochucovadlám a pod. Je i o tom, ako zdravo
jesť a variť tak, aby to všetko chutilo, pretože jesť zdravé
jedlo s nechuťou je veľmi nezdravé!
Lynn Brunelle – AKO TÁBORIŤ
Či už plánujete prenocovanie u babky v záhrade alebo sa
chystáte stráviť víkend v prírode, táto kniha obsahuje presne to, čo potrebujete vedieť. Od správneho výberu miesta
na postavenie stanu, zoznamu nevyhnutných vecí, ktoré si
treba zbaliť, až po recepty pre hladných táborníkov.
V septembri sa do predaja v kníhkupectvách dostáva
šiesta kniha kysuckej spisovateľky MÁRIE ĎURANOVEJ s názvom Medzi štyrmi ste(h)nami. Autorke blahoželáme k ďalšiemu románu, veríme, že kniha sa čoskoro
ocitne aj v našej knižnici a bude k dispozícii čitateľom.
(Mgr. Dušana Šinalová, vedúca MsK)

NEDEĔA 5. 9. o 19,30 h.
USA* Vstupné 2,00 € * MP 15* 146 min.

NEDEĔA 12. 9. o 19,30h.

USA* Vstupné 2,00 € * MP 15* 102 min.

NEDEĔA 19. 9. o 17,00 hod.
USA* Vstupné 2,20 € * MP* 92 min.

NEDEĔA 26. 9. o 19,30 hod.
Filmový
klub
Kysuca
USA*
Vstupné
2,30 € * MP 15 * 124 min.
24. 9. 2010
UŽÍVAJVSTUPENIEK:
SI, AKO SA LEN DÁ!
PREDPREDAJ

MKŠS - DK, þ. dv. 43 – pracovné dni (8,00 - 15,30h.)
alebo hodina
pred predstavením
v pokladni
kina. (Larry Dav
Výstredný
NewyorĀan
Boris
Yellnikoff
Zmena programu vyhradená!

triedy k ĕadu, aby mohol pretvoriĨ svoju existenc
i l smmladou
o v ý 24.
StretávaFsa
južankou
Melody (Evan R
9. 2010
k l u b UŽÍVAJ SI,
nevyzerá, že by po nasledujúcich
pletkách ma
AKO SA LEN DÁ!
Výstredný
Newyorčan
Boris Yellnikoff (Larry
David) odkladá život vyššej spoločenskej triedy k
ľadu, aby mohol pretvoriť
svoju existenciu do viac
bohémskej podoby. Stretáva sa s mladou južankou
Melody (Evan Rachel Wood) i jej rodinou, rozhodne to
nevyzerá, že by po nasledujúcich pletkách mali vzťahy
zostať v starých koľajách.

kysuca

Vstupné na filmové premietanie pre členov FK KYSUCA je 1,5€, ostatní 2€
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šport a kultúra

FUTBALOVÝ ODDIEL MŠK KNM informuje
Vážení športoví priaznivci,
v mene vedenia FO MŠK KNM vás srdečne pozývame na
majstrovské futbalové stretnutia III. ligy jesennej časti súťažného ročníka 2010/2011, ktoré sa odohrajú na domácom
štadióne.
Rozpis zápasov:
So
28. 8. 16,00 hod.
KNM - L. Štiavnica
Str
1. 9. 15,30 hod.
KNM - L. Lúčka
So
11. 9. 15,30 hod.
KNM - V. Krtíš
So
25. 9. 15,00 hod.
KNM - Kremnička
So
9. 10. 14,30 hod.
KNM - Z. Poruba
So
23. 10. 14,00 hod.
KNM - N. Baňa
MUŽI - III. liga je súťaž, ktorú sme v minulosti dlhé roky hrali.
Po návrate do tejto ligy chceme hrať opäť dôstojnú hru, teda
hrať futbal, ktorý by oslovil a pritiahol divákov späť na štadión. Trénermi mužov aj naďalej zostávajú Slavomír Zátek
s asistentom Pavlom Brisudom.

Brankári: Stanislav Brišš, Miroslav Toman – hosťovanie
z Makova, Milan Poništ
Hráči: Dušan Frolo, Pavol Brisuda, Radoslav Vlček, Peter
Horvát, Drahomír Kočiš – hosťovanie zo Žiliny, Boris Tabak,
Marián Seko – hosťovanie z Krásna nad Kysucou, František
Paulus, Peter Mičiak, Tibor Goljan, Ladislav Boris, Lukáš
Bugáň, Vladimír Špiriak, Róbert Padych, Jozef Bordáč
– hosťovanie z Korne, Michal Baričák – hosťovanie z Korne,
Michal Gončár – hosťovanie z Oščadnice, Kristián Šalga,
Milan Záhradník, Roman Valiašek, Marek Janči – hosťovanie
zo Stráňav
Prebehlo zlúčenie so Slovanom Povina a vytvorenie „B“
mužov, ktorí budú hrať 2. triedu ObFZ Kysúc na ihrisku
v Povine vždy v nedeľu.

ŠKT Kysucké Nové Mesto
pozýva všetkých turistov na

autobusový zájazd

do Ďumbierskych Nízkych Tatier
dňa 15. 9. 2010.
Odchod autobusu o 5,10 hod. z autobusového nástupišťa v Kysuckom Novom Meste, predpokladaný návrat o 19,30 hod. Miesto
parkovania autobusu: Čertovica(1238m) / Tále, Srdiečko(1216m)
Plánované trasy:
1. výstup na Ďumbier(2043m), Chopok(2023m) a Dereše(2003m)
veľmi namáhavá (9h) okružná túra. Zn.: Ž, M, Č, Ž, M, Ž
2. výstup na Ďumbier(2043m) a Chopok - veľmi namáhavá
(7,45h) okr. túra. Zn.: Ž, M, Č, Ž
3. výstup Na Lajštroch (1602m) Králičku (1807m) a Ďumbier
– veľmi namáhavá (7,15h) - Č, M, Ž
4. výstup na Ďumbier -stredne namáhavá (5,15h) ok. túra Zn.: Ž,
M, Č, Z
5. výstup k ch. Gen. M. R. Štefánika (1728m) – mierne namáhavá
(3,30h) ok. túra ZN.: Ž, M, Z, naviac je možnosť prehliadky

KNM

Rozpis zápasov:
22. 8. o 16,00 hod. 		
KNM B - Krásno n/K B
5. 9. o 15,30 hod. 		
KNM B - Klubina
19. 9. o 15,00 hod. 		
KNM B - Ochodnica
3. 10. o 14,30 hod. 		
KNM B - Snežnica
17. 10. o 14,00 hod. 		
KNM B - Makov B
DORAST bude hrať svoje domáce zápasy na štadióne v Kysuckom Novom Meste v sobotu o 10,00 a 12,00 hod. v poradí
starší dorast, mladší dorast.
Tréneri: Ivan Janči – st. dorast, Tibor Ďuriak – ml. dorast
Rozpis zápasov:
So
21. 8. 10,00 hod.
KNM - MFK B. Bystrica   
So
4. 9. 10,00 hod.
KNM - Žiar n. Hr.   
St
15. 9. 10,00 hod.
KNM - L. Mikuláš   
So
18. 9. 10,00 hod.
KNM - Fiľakovo   
So
2. 10. 10,00 hod.
KNM - Námestovo   
So
16. 10. 10,00 hod.
KNM - Čadca   
So
30. 10. 10,00 hod.
KNM - Zvolen   
STARŠÍ ŽIACI budú hrať v tejto sezóne dvojičkovú súťaž
I. ligu starších žiakov stred ročníky narodenia 1996 – U15
a 1997 – U14. Svoje domáce stretnutia odohrajú na ihrisku
v Povine o 10,00 a 12,00 hod. pod vedením trénerov Františka Mrmusa a Stanislava Cenigu.
Rozpis zápasov:
So
14. 8.		
KNM – Jupie B.B.
Str
25. 8.		
KNM – Žilina
So
4. 9.		
KNM – D. Kubín
So
18. 9.		
KNM – Námestovo
MLADŠÍ ŽIACI budú hrať taktiež dvojičkovú súťaž v I. lige
stred mladších žiakov ročník narodenia 1998 – U13 a 1999
– U12, pod vedením trénerov Petra Jendryščika a Ivana
Jurkoviča.
Rozpis zápasov:
So
4. 9. 2010
10,00 KNM - ZA Závodie   
So
18. 9. 2010
10,00 KNM - Fomat Martin   
So
2. 10. 2010
10,00 KNM - L. Mikuláš   
So 16. 10. 2010
10,00 KNM - Námestovo   
So
30. 4. 2011
10,00 KNM - D. Kubín   
So
14. 5. 2011
10,00 KNM - Ružomberok   
So
28. 5. 2011
10,00 KNM - Žilina   
So
11. 6. 2011
10,00 KNM - Čadca  
PRÍPRAVKA pod vedením trénerov Marcela Chládeka,
Milana Galvánka a Justína Janča bude hrať turnajovým
spôsobom v týždni na štadióne MŠK KNM.
Bystrickej jaskyne (1h.)
6. vlastný program
Trasy sú so sprievodcovskou službou turistov ŠKT KNM.
Účastnícky poplatok je 12,60€, dôchodcovia a členovia SKT
KNM majú zľavu 1,00€, mládež 6,00€. V cene sú zahrnuté
náklady na dopravu, informácie a pohostenie. V cene nie je
zahrnuté horské poistenie a vstupenka do jaskyne! Uzávierka
prihlášok: 6. 9. 2010
Bližšie informácie: Žabka František, 0904851972 ; Ceniga Ján,
0910 689 296

Pozvánka na najbližšie domáce
stretnutia hádzanárov
Žiaci
MŠK KNM – Martin nedeľa 26. 9. 2010 začiatok o 10,00 hod.
MLADŠÍ DORAST – I. liga
MŠK KNM – Levoča nedeľa 12. 9. 2010 začiatok o 15,00 hod.
MŠK KNM – Topoľčany nedeľa 3. 10. 2010 začiatok o 14,00 hod.
MUŽI – II. liga
MŠK KNM – Vajnory nedeľa 3. 10. 2010 začiatok o 16,00 hod.
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Výhercovia:
1/ s
Emília
Lišþáková, Clementisova
1358/38, s
KNM
Krížovka
tajničkou
● Krížovka
tajničkou
2/
Mária
Štefánková,
ýSA
1306/78,
KNM
Správne znenie z čísla 8/2010 znie:„... sa leje horúca voda.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
3/ Zuzana1358/38,
Lokšová,
Kukuþínova
585,
KNM
výhercovia: 1. Emília Liščáková, Clementisova
KNM 6€, 2.
Mária Štefánková, ČSA
1306/78,
KNM 5€,
3. Zuzana Lokšová, Kukučínova 585, KNM 3€ Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v KUPÓN
pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od 13,00 hod. do
č. 9
14,00 hod. Správne
znenie tajničky
z čísla
9/2010 spoluþlovek,
s nalepeným
doručte na MsÚ
– referát bytový
Diogenes:
ýím
múdrejší
...kupónom
dokonþenie
v tajniþke
krížovky.
a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do DK KNM, č. dv. 43 najneskôr do 20. 9. 2010

Diogenes: Čím múdrejší človek, ... dokončenie v tajničke krížovky.
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

stat
(skr.)

ktorý
(hovor.)

veĐvyslanectvo

utrápiš

otvoriĢ, po
maćarsky

tát, avans,
Ma, karit,
small, lot,
aja

þlen
skautingu

akváriová
rybka

1. þasĢ
tajniþky

pripravujem
varením
EýV Nov.
Zámkov
nafúkla
pery

preddavok

nádobky
na
atrament

argón (zn.)

napúþal
(nár.)

babylonská
bohyĖa

2. þasĢ
tajniþky

žilová
hornina

hlavné
mesto
Talianska

japonská
lovkyĖa
perál

lieþivo

zvieracia
noha

znaþka
Fatimin
milý

plochý
obraz
Zeme
malý, po
anglicky

Đakám

skupina
koní
úryvok
z opery

odnášal

tálium
(zn.)

Đad, po
þesky

3. þasĢ
tajniþky

španielska
pestúnka

atlétka, po
þesky

Výherca z minulého þísla je Kristína Capková, Lipová 840/7, KNM
Výherca
z minulého þísla
je Kristína Capková, Lipová 840/7, KNM
DOPLĕOVAýKA
Výherca z minulého þísla je Kristína Capková, Lipová 840/7, KNM
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DOPLĕOVAýKA

KUPÓN č. 9
2. Zvleþená hadia koža.
1. Struky.
detská
3. Zariadenie na lapanie hmyzu.1. Struky.
2.Menšia
Zvleþená
hadia koža. 2. Zvleþená hadia koža.
doplňovačka
4.
lata.
1 L
3. Zariadenie na lapanie hmyzu.
5.
sa vona
vzduchu.
3.Pohybuje
Zariadenie
lapanie hmyzu.
2 L lata.
6.
4. Menšia lata.
4.Svietidlo.
Menšia
Jedno z detí, ktoré zašle správne zne7. Malá
laba.
3
L
5.Lieþivá.
Pohybuje sa vo vzduchu.5. Pohybuje sa vo vzduchu.
nie doplňovačky spolu s nalepeným
8.
4 L štádium hmyzu. 6. Svietidlo.
6.Vývinové
Svietidlo.
9.
kupónom poštou na adresu:
7. Malá laba.
Dom kultúry
7. Malá
laba.
5 L
8. Lieþivá.
pomôcka: larva
Litovelská 871
8. Lieþivá.
6 L
9. Vývinové štádium hmyzu.
024 01 Kysucké Nové Mesto
9. Vývinové
7 L štádium hmyzu.
alebo odpoveď osobne doručí do
L
pomôcka: larva
Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
8 L
pomôcka:
larva
20. 9. 2010, získa vecnú odmenu.
Tajnička
doplňovačky
z
č.
8/2010
znie:
SLNIEČKO.
Zo
správnych
odpovedí
L
9 LCapková, Lipová 840/7, KNM Výherca si
sme vyžrebovali výhercu: Kristína
L prísť pre vecnú cenu do Mestského kultúrno-športového strediska – Dom
môže
Teším sa na vaše správne odpovede.
kultúry, č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7,30 do 14,00 hod.,
(Mária Ďuranová)
najneskôr do 30. 9. 2010.
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6. 9. 2010 o 15, 00 hod. v DK (zrkadlová sála – zadný vchod do DK)
Detský folklórny súbor JEDďOVINKA zaháji svoju þinnosĢ.
Všetky deti - þlenovia súboru nech sa dostavia na tento prvý tréning. V prípade záujmu
KNM
ćalších detí o tancovanie v súbore, nech sa rodiþia kontaktujú na vedúcu súboru Janku
Palúchovú (telefón 0907 344 774)

Y

úR
LTY
UR
TKú
L
M
O
KDU

9. 9. 2010 o 16,30 hod. v DK (zrkadlová sála – zadný vchod do DK)
KURZ BRUŠNÝCH TANCOV
M
DO
Otvorenie kurzu brušných tancov, prvá úvodná hodina ZDARMA!
Brušný tanec je úžasným zdrojom sebavedomia, cestou k
posilneniu chrbtice, brušného a sedacieho svalstva, jeho rytmus
vám rozhýbe plecia, premasíruje vnútorné pohlavné orgány a
MKŠS informuje
odblokuje bolesti v krþnej chrbtici. Je to výborný spôsob ako sa
PROGRAM
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DOM KULTúRY
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Mažoretkový súbor ASANKA – nábor nových dievčat
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Pozývame
všetky
deti
na
bábkové
predstavenie na
mot
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Ondrej
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Daniela
je určené divákom od 3 do 103 rokov.
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m
rozprávok
H.
Ch.
Andersena
v
podaní
Divadla
BABAD
zaplatiť naVladimír
prvom stretnutí.
Podoláková,
Psotný, Jana Slimáková,
Vstupné 2€
ktorí
maj
PredstavenieDaniela
je urþené
divákom Ján
od 3 do 103 rokov.
Michaela Smoláková,
Škoríková,
aby prišl
Šteiniger, Martin
Holienþík,
Lukáš Vojsoviþ,
Vstupné
2€
súboru
Je
Helena Macúšová, Božena PeĢková
Folklórny súbor JEDĽOVINA
každý uto
Vstupné: 2,5€
pozýva mladých chlapcov i dievčatá,
hod. v z
ktorí majú vzťah k folklórnemu tancu, aby prišli medzi nás a stali
inform
sa členmi súboru Jedľovina. Tréningy prebiehajú každý utorok
vedú
a každý piatok od 17,00 hod. v zrkadlovej sále DK. Bližšie
informácie: Mgr. Pavol Kopták, vedúci súboru 0903 851 200

KINO!!!!
FILMOV

PRÍSPEVKY do Zvestí KNM doručte osobne alebo poštou:
Dom kultúry, Litovelská
871 (č.
dv. 30
43),
KNM
alebo
e-mail:kulturaknm@centrum.sk
29. 9. 2010
o 17,
hod.
v DK
(hlavná
sála)
INZERCIU, SPOMIENKY, REKLAMU doručte osobne alebo zasielajte:
KURZ SPOLOýENSKÝCH TANCOV
Mestský úrad, Námestie Slobody 94 (č. dv. 14), KNM

Otvorenie taneþného kurzu pre mladých i starších. Poþas 10
valþíka, tanga,
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