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Pán primátor, chýli sa ku koncu Ċalšie volebné obdobie a je Āas bilancovaĨ, akými
výsledkami práce sa môže naše mesto za Vášho vedenia pochváliĨ...
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Združenia miest a obcí Dolných Kysúc pracujete aj na
tom, aby sa čo najskôr vyriešila nedostatočná dopravná
situácia na križovatke v Radoli, ktorá trápi mnohých našich
obyvateľov. Poskytnete nám k tejto téme podrobnejšie
informácie?
So žiadosťou na riešenie tohto problému sme sa obrátili na pána
podpredsedu vlády a ministra dopravy Jána Fígeľa už v lete.
O pomoc a podporu našej žiadosti sme požiadali VÚC Žilina.
V žiadosti sme vyjadrili jednoznačnú nespokojnosť so súčasnou
dopravnou situáciou a zároveň sme žiadali o urýchlené riešenie
tohto problému. V písomnej odpovedi nás pán podpredseda
ubezpečuje, že ministerstvo počíta s výstavbou dialnice D3.
Informuje nás tiež o návrhu Slovenskej správy ciest na riešenie
situácie do doby výstavby D3. V súčasnosti opäť naliehame, aby
sa v tejto oblasti začalo čo najskôr konať, či už tak, že úseky
diaľnice D3 budú zaradené medzi stavby s najvyššou prioritou
alebo prostredníctvom technického riešenia, ktoré by zlepšilo
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predstavuje desiatky rokov. Veríme, že tieto pozitívne zmeny
si všimli nielen rodičia detí, ale majú z nich radosť najmä naši
najmenší, a tí, ktorí tieto zariadenia denno–denne navštevujú.
V tejto súvislosti by som rád pripomenul, že sme nezabudli ani
na ZŠ Dolinský potok, kde mesto taktiež investovalo nemalé
finančné prostriedky na vylepšenie školského zariadenia podľa
požiadaviek riaditeľa školy. Všetky tieto akcie boli financované
z vlastných zdrojov mesta.
Odbočme od školstva, v ktorom za posledné štyri roky
prebehli, čo sa týka správy budov, jednoznačne len samé
pozitívne zmeny. Ale ako je to s výstavbou bytov v našom
meste?
V súčasnosti dokončujeme nájomné byty na Ceste do Rudiny.
V 9 jednoizbových a 15 dvojizbových bytoch nájde ubytovanie
24 prevažne mladých rodín s deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť
kúpu staršieho alebo výstavbu nového bytu. Nie sú určené pre
neplatičov a neprispôsobivých občanov. Byty budú prideľované
v zmysle Smernice mesta o prideľovaní bytov, ktorá okrem
iného obsahuje základnú podmienku, že žiadateľ nemôže byť
mestu dlžný ani jeden cent. Mestské zastupiteľstvo zastavilo
projekčne pripravenú výstavbu ďalších 33 nájomných bytov na
Kamencoch. Práce spojené s projektovou prípravou a samotné
náklady na spracovanie projektu predstavovali cca 1 mil. Sk.
Okrem samotnej výstavby bytov, mesto v zmysle záväzkov
z predchádzajúceho volebného obdobia zabezpečilo realizáciu
technickej infraštruktúry (cesta, chodníky, osvetlenie, voda,
plyn, kanalizácia) k trom bytovkám na Kamencoch, ktoré stavali súkromné firmy. S ľútosťou musím konštatovať, že keby
predchádzajúce vedenie, a konkrétne primátor mesta, ktorý
bol k tomu podľa dodávateľa stavby aj vyzvaný, včas požiadal
o štátnu dotáciu, mohli sme na tejto stavbe ušetriť niekoľko
miliónov korún, ktoré by sme použili pre zabezpečenie ďalších
potrieb (pozn. od roku 2007 štát zrušil možnosť poskytovania
dotácie vo výške 70 % na infraštruktúru pre byty stavané do
súkromného vlastníctva, preto sme si už nemohli požiadavku
na túto dotáciu uplatniť).
Pán primátor, každý z nás lepšie pozná len tú svoju časť
mesta v ktorej žije, preto pre úplnosť informácie by bolo na
mieste, keby ste uviedli bližšie, ktoré úseky ciest a chodníkov sa v tomto volebnom období rekonštruovali, prípadne
vybudovali?
Práce sme realizovali v zmysle programového vyhlásenia
podľa naliehavosti, a to v centre mesta, ale aj v jeho okrajových
častiach. Začali sme rekonštrukciou ciest v Dúbi po kladení
kanalizácie. Projekt investora – SEVAK Žilina, ktorý realizoval
kanalizáciu, uvažoval len s opravou rýh po výkopoch. Celková devastácia ciest si však vyžiadala opravy celého povrchu
a tieto práce navyše muselo financovať mesto. Opravy celého
povrchu sme realizovali aj na cestách do priemyselnej zóny
(smerom k SAD), k údržbe mesta, cesta okolo hvezdárne,
na Ul. Družstevnej, kde sa zároveň vybudovalo aj verejné
osvetlenie, odbočka z Neslušskej cesty ku garážam, odbočka
z Neslušskej cesty k osídleniu. Opravili sme cesty s celým
povrchom v Budatínskej Lehote okolo kultúrneho domu, okolo
hlavnej cesty, okolo predajne záhradkárskych potrieb s časťou
odbočky k záhradkám. Vybudovali sme novú cestu k osídleniu
Pod Baňou, prvú a druhú etapu novej cesty Pod Brehom v Oškerde. Vybudovali sme nové chodníky, obojstranný chodník
– vstup do mesta na Ul. Dl. Poľského, chodník na Ul. Lipovej,
na Ul. Murgašovej, na ulici Vajanského - obojstranne, na ulici
Štúrovej, Nábrežnej okolo SPŠ a na ulici Sládkovičovej. Vykonali
sme úplnú opravu parkovísk na ul. Dl. Poľského („pred Bielym
domom“) a parkoviská na ul. Vajanského. Samozrejme, okrem
spomenutých celkových úprav sme každoročne vykonávali
údržbu ciest lokálnymi opravami po celom meste. Som si vedomý, že zostávajú na doriešenie ešte niektoré úseky, v tomto
volebnom období sme však investovali v tejto oblasti viac ako
v predchádzajúcich a len ten, čo nechce vidieť, nevidí v meste
zmenu k lepšiemu.
Samozrejme s cestami nepriamo súvisia aj parkovacie plochy.
Snažili sme sa riešiť ich nedostatok, po celom meste sme vybudovali cca 160 miest. Určite sme tak potešili veľa majiteľov áut,
ktorým sa zvýšil nie len ich komfort, ale hlavne si teraz môžu
lepšie ochrániť svoj majetok, na ktorý dlho šetrili. Možno by bolo
potrebné spomenúť aj novovybudované stojiská pre nádoby na
TKO, ich vybudovanie si vyžiadala hlavne zavedená separácia
TKO, čo je spojené s väčším počtom zberných nádob.
Ku každému mestu patria aj kultúrne a športové ustanovizne. Ako to vyzerá s tými našimi? V tejto súvislosti spomeniem
areál štadióna, ktorý mesto odkúpilo v tomto volebnom období
za nemalé finančné prostriedky z mestského rozpočtu do svojho
majetku. So správou športového areálu, samozrejme, súvisia aj
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separovaného zberu sa každým rokom vylepšuje, zostáva veriĨ, že všetci naši obĀana
si raz uvedomia, že svojim konaním ovplyvěujú kvalitu života svojho i svojich
najbližších. Rovnako nemožno opomenúĨ projekt kamerového systému, ktorým sa
podarilo získaĨ prostriedky zo ŠR i v roku 2008 a 2009 (po 500 000 Sk). Prínos tejto
investície je viditeĕný v znížení kriminality na území mesta v lokalitách, kde je
kamerový
súčasný systém
stav. zavedený.
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Sledujeme

Slovo primátora na záver

štátne stav-

sa ho báli, aby o ňom hovorili, že je silný, ale prirodzenou

Vatomto
p o d volebnom
p o r u - období boli
uskutoĀnené
prácepresvedčený,
aj na
j e m e ú s i lmnohé
ie
Som
že mesto v posledných rokoch dosiahVÚC Žilina,
skvalitnenie
výchovnolo dobré výsledky. Takéto výsledky sa dajú dosiahnuť len v
ktorý presa-procesu
vzdelávacieho
dobrom kolektíve, keď je človek zapálený pre svoju prácu
zarade- zariadeniach,
vdzuje
predškolských
a dokáže pre spoločný cieľ nadchnúť aj svojich spolupranie
výstavby
CVÿ, školských kluboch a iných
D3 medzi
covníkov. Nie z pozície sily, nadradenosťou, hrubosťou aby
školských zariadeniach.

byto stak,
najvyšJe
neobišli sme
ani
autoritou,
priateľstvom, osobným príkladom. Na mestskom
šou prioritou.
materské školy, v každej
z nich
úrade
v tomto období pracuje takýto kolektív výkonných
V žiadnom
sa
podĕa potrieb
pracovníkov a väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva,
prípade
však uskutoĀnili
rekonštrukĀné
prácesvedčia
a opravyo tom výsledky našej spoločnej práce za štyri roky.
nesúhlasíme
priestorov,
sa jednalo
výmenu
okien, dverí,
podláh, Āi
o rekonštrukciu
s návrhomväĀšinou
Slovenskej
správyo ciest,
o ktorom
sa zmieňuje
podpredseda vlády vo svojej odpovedi na našu žiadosť, v podobe
obnovenia tvaru križovatky na priesečnú križovatku, t. j. obnovenie pôvodného stavu. Takéto riešenie by možno znamenalo
zlepšenie dopravnej priepustnosti v hlavnom smere, ale tiež
obnovenie často opakujúcich sa havárií a smrteľných nehôd
a v čase dopravnej špičky prakticky znemožnenie výjazdu
z vedľajších ciest (z Kysuckého Nového Mesta a Vadičovskej
doliny) na cestu I/11. Akceptujeme akékoľvek technické riešenie,
ktoré zlepší súčasný stav prejazdnosti cesty I/11 pri zabezpečení priepustnosti a bezpečného pripojenia z vedľajších ciest,
a budeme naliehať, aby sa tento problém čo najskôr vyriešil
k spokojnosti všetkých vodičov. Rovnako ako všetci ostatní, ani
ja nechcem čakať a strácať čas v kolónach, preto uvítam každé
riešenie, ktoré posunie existujúci stav k lepšiemu.
Verím, že naše spoločné úsilie bude úspešné tak ako v minulosti,
keď vláda SR v rámci úsporných opatrení pri výstavbe diaľnic
rozhodla, že diaľničné privádzače sa budú budovať len ako spojenie diaľnice s cestou prvej triedy. Pre nás to znamenalo zrušenie plánovaného privádzača do Kysuckého Nového Mesta.
Rokovanie, ktoré som inicioval za pomoci naších poslancov
Národnej rady na ministerstve dopravy SR s pánom ministrom,
za účasti dopravných expertov a vtedajších poslancov NR SR
bolo nakoniec úspešné, o čom svedčí vyrokované platné územné rozhodnutie vydané v roku 2009. Toto rieši pripojenie mesta
s napojením na Rudinskú cestu kruhovým objazdom, ku ktorému
sa pripája priemyselná zóna nadjazdom ponad železnicu.
Ďakujem za rozhovor.
(Mária Ďuranová)

ZA NÁS HOVORIA ČINY ...
Posledné volebné obdobie (r. 2007-2010) začalo naše mesto hospodárenie so zostatkami na bežných účtoch vo výške 657 199€
(19 798 797,- Sk). Hodnota majetku mesta predstavovala 33 305
485€ (1 003 361 032,- Sk). Počas hospodárenia v tomto volebnom
období za roky 2007-2009 (rok 2010 nie je z hľadiska hospodárenia
uzatvorený) naše mesto viac ako zdvojnásobilo stav na bežných
účtoch, čo znamená, že stav k 31. 12. 2009 bol 1 363 255€ (41
069 420,- Sk). Pritom hodnota majetku k 31. 12. 2009 sa zvýšila
o 3 766 783€. Teda hodnota majetku mesta predstavuje k 31. 12.
2009 výšku 37 072 268€ (1 116 839 145,- Sk).
Podľa záverečného účtu za rok 2006 skončilo mesto s prebytkom
rozpočtu vo výške 603 561€ (cca 18 mil. Sk). Prebytok rozpočtu
bol z podstatnej časti (470 955€) ovplyvnený prijatím úveru, ktorý
bol aj v roku 2006 vyčerpaný na investičné akcie (oprava ciest v
roku 2006 – Ul. Štúrova, SNP, Revolučná, 1. časť Lipovej ulice,
Dolinský potok, Podstránie, Novomestského, atď., dobudovanie
sídliska Kamence – Záhumnie ...)
Za rok 2007 dosiahlo mesto prebytok rozpočtu v sume 776 865€
(cca 23 403 833,- Sk). V roku 2008 už bol prebytok rozpočtu mesta
1 973 572€ (59 455 826,- Sk). Všetky dosiahnuté prebytky boli
použité v súlade so schválenými rozpočtami na príslušné roky.
Záverečný účet za rok 2009 obsahuje aj výsledok hospodárenia a
síce schodok rozpočtu mesta v sume – 680 600€ (20 504 tis. Sk).
Tieto „červené čísla“ však vôbec neznamenajú zlé hospodárenie
mesta (viď zostatky na účtoch v roku 2009), ale znamenajú oneskorenie financovania zo ŠR, všetkých projektov z eurofondov
(školy: Nábrežná, Clementisova, ZUŠ)
Spôsob financovania projektov je taký, že najskôr všetky faktúry

Aj touto cestou všetkým srdečne ďakujem za doterajšiu spoluprácu a za spoločne dosiahnuté výsledky.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta knm

za zrealizované práce hradí mesto zo svojich vlastných prostriedkov, následne žiada o ich preplatenie z príslušného ministerstva.
Mesto takto preinvestovalo z vlastných zdrojov do konca r. 2009
sumu 838 945€, ktorá bola už v I. polroku 2010 mestu uhradená
späť v plnej výške.
V tomto volebnom období mesto nezaťažovalo občanov prijatím
nezmyselných úverov. V roku 2007 mesto síce zobralo jeden
úver v sume 344 520€ na zakúpenie škvarového ihriska v areáli
mestského štadióna, avšak takto vysporiadalo dlhoročne neriešený
problém vlastníckych vzťahov v rámci celého areálu športového
štadióna, ako základ pre široké športové využitie občanov nášho
mesta (zvyšok štadióna mesto získalo výmenou za pozemky v
priemyselnom parku).
Bez zveličenia je možno konštatovať, že mesto hospodári dobre,
zodpovedne nakladá s každou zverenou korunou, a každý, kto
tvrdí opak, resp. účelovo vyberá len čiastkové informácie, a tak
chce vrhnúť negatívne svetlo na hospodárenie mesta, klame a
hľadá chyby, kde nie sú.
Čestne sa môžeme postaviť ku akejkoľvek konfrontácii, výsledky našej činnosti potvrdzujú preukázateľné doklady, uložené v
evidencii mesta. Celý kolektív zamestnancov pracuje čestne a
zodpovedne, uvedomujúc si svoju povinnosť voči občanom tohto
mesta.
(vedenie mesta)

O P R A V A
V článku Slnečné počasie praje aj v stavbárom v Kysuckom Novom
Meste v čísle č.9/2010 Zvesti Kysuckého Nového Mesta:
V texte boli nedopatrením uvedené chybné údaje: na opravu zvonice v
Budatínskej Lehote sa použilo 700€ a na opravu pamätníka v mestskom
parku sa použila suma 800€.
Redakcia sa touto cestou čitateľom ospravedlňuje za spôsobenú chybu.
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PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
Nie je ľahké sa rozhodnúť. Keď máme na výber, väčšinou si preberáme a zvyčajne sa na prvýkrát ani nerozhodneme. Môžeme sa
za dva dni vrátiť a rozhodnúť sa pre inú vec. Toto je obrovská výhoda v obchode. Veľa ľudí to takto robí, aj keď sa rozhodujú pre
vec, ktorú budú využívať len niekoľko mesiacov. A po jej obstaraní
majú v prípade nespokojnosti možnosť vrátiť ju.
Pri voľbách to však celkom neplatí. Takmer nikto nečíta letáky
kandidátov a veľa voličov sa rozhoduje až vo volebnej miestnosti. Voľby do samosprávnych orgánov obcí sa budú konať 27. 11.
2010 v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod. a riadia sa zákonom SNR
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. Sú
to, akoby ďalšie voľby z mnoho iných, ktoré sme absolvovali. Nie
je to však úplne pravda. Rozhodujeme predsa o samospráve mesta,
o poslancoch a primátorovi na ďalšie, štyri roky trvajúce obdobie.
Príprava na voľby začala už veľmi dávno. Politické strany alebo
koalície a nezávislí kandidáti už predložili svoje kandidátne listiny. Bola utvorená mestská volebná komisia so sídlom na MsÚ,
do ktorej mohli delegovať svojich zástupcov tie politické strany a
koalície, ktoré podali kandidátne listiny na voľbu do mestského
zastupiteľstva. V našom meste nominovalo svojich zástupcov päť
z desiatich strán. Členovia mestskej volebnej komisie zložili predpísaný sľub na svojom prvom zasadnutí a zároveň preskúmali jednotlivé kandidátne listiny na poslancov mestského zastupiteľstva a
primátora mesta. V jednom prípade mestská volebná komisia nezaregistrovala jedného kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva. V našom meste kandiduje celkom 6 kandidátov na primátora
mesta a 81 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
Okrem mestskej volebnej komisie sa utvorí trinásť okrskových
volebných komisií. Do okrskových volebných komisií môžu delegovať svojich zástupcov politické strany a koalície, ktorých
kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do mestského za-

Napísali

Napísali nám

nám ...
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stupiteľstva. Do volebných komisií nedelegujú svojich zástupcov
nezávislí kandidáti. Mesto je rozdelené na osem volebných obvodov. Už v predchádzajúcich voľbách boli určené volebné miestnosti, ktoré platili aj pre referendum. Všetko ostáva v platnosti aj
pre tieto voľby, s tým, že volebná miestnosť okrsok číslo 5 bude v
rekonštruovanej budove ZUŠ. Na túto skutočnosť upozorní voličov tabuľa umiestnená na chodníku pre budovou ZUŠ.
Chcem upozorniť na čas, kedy sa zatvárajú volebné miestnosti. Je
to zmena oproti iným voľbám. Okrskové volebné miestnosti sa
Napísali
nám na názatvárajú o 20,00 hod. Je to netradičné,
avšak s ohľadom
ročnosť spočítavania hlasov je táto hodina uzatvorenia volebných
miestností oprávnená. Po sčítaní hlasov v jednotlivých okrskových
komisiách sa vytvoria zápisnice, z ktorých sa vytvoria zápisnice
obvodov a nakoniec zápisnica mestskej volebnej komisie, ktorá sa
odovzdáva obvodnej volebnej komisií.
Budova
Materskej
Pre voličov je dôležité vedieť, kde majú
svoj volebný
okrsok. Prá- školy na L
ve to sa dozvedeli či dozvedia z oznámenia,
v
ktorom
je
časviacerými
viac ako 50 určený
rokov
konania volieb, volebný okrsok a miesto volebnej miestnosti. Tieto
oznámenia sa už distribuovali koncom mesiaca október. Zoznam
kandidátov podľa obvodov je zverejnený na úradnej tabuli mesta
a internetovej stránke mesta. Volič hlasuje tak, že na hlasovacom
lístku zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, pre ktorých hlasuje.
Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má
byť vo volebnom obvode. Na hlasovacom lístku pre primátora
mesta volič zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre
ktorého hlasuje. Obidva hlasovacie lístky vloží do obálky a túto dá
do hlasovacej urny.
Zloženie budúceho mestského zastupiteľstva a kto bude primátorom mesta v ďalšom volebnom období bude teda závisieť od vôle
voličov. Voliť nie je povinnosť, ale právo. Tak, ako sa odvolávame
a využívame iné práva, tak by sme mali využiť aj právo na voľbu
poslancov a primátora.
položená nová podlahová k
Poznámka: zoznam kandidátov k voľbám do saneestetické
okná a dvere bo
mosprávy miest a obcí je uvedený
v prílohe

Vynovená stará dáma

stojí za to, veĊ každá práca
investícií sa potvrdilo, že nášm
riešení našich každodenných problémov.
Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu mesta za jeho záuvzdelávaní našich detí, a dú
jem, podporu a ústretovosť počas rekonštrukčných prác, ktoré sa
zrealizovali v prospech kvalitnejšiehoústretoví
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- šťastnejšieho
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návštevník, keď prechádza pešou zónou v Kysuckom Novom
Novom
Meste
prešla za viac
ako 50
viacerými ulici
malými
kvalitnejšieho
- zdravšieho - š
Budova
Materskej
školy
narokov
Litovelskej
Ā.i 605Meste
v Kysuckom
Novom
Meste
prešla za
a chce vyhodiť
drobný odpad
do smetného
koša. Hľadali
väčšími zmenami, ale s pribúdajúcimi rokmi sa z nej predsa len
by
ste
ho
tam
len
márne.
Nejaký
sa
možno
nachádza
pri
dolnom
zamestnancov
MŠ, Litovelská
viac“stará
akodáma”.
50 rokov
malými predstavitei väĀšími zmenami, ale s pribúdajúcimi
rokmi sa z
stala
Vďaka viacerými
ústretovosti a pochopeniu
kostole a niekde sa možno ukrýva ešte nejaký ďalší, ale aby ste
ľov
nejMestského
predsa len
dáma".
VĊaka
ichstala
pomaly"stará
lupou hľadali.
Zbytočne
sa potom čudujeme, že naše
úradu v Kysucmesto
je
neraz
plné
neporiadku
a odpadkov, ktoré sa povaľujú po
ústretovosti
a
pochopeniu
predstaviteĕov
kom
Novom
trávnikoch i chodníkoch, veď nie nadarmo sa hovorí, že prostreMeste,
mesto úradu
Mestského
Kysuckom
Novom
Meste,
die násvvychováva.
Pri návšteve
iných
miest, a to aj úsilie
tých menNadmerné
musí vynalo
poskytlo finanších,
sa
neraz
až
pousmejem
nad
tým,
ako tam
vidím odpadkové
mesto
poskytlo
finanĀnú
pomoc
z
rozpoĀtu
mesta
čnú pomoc z
pešou
koše umiestnené na každom druhomprechádza
metri, a veru, čistota
v týchzónou v K
na jej zmodernizovanie.
rozpočtu
mesta
mestách podľa toho aj vyzerá...
odpad d
na jej zmoderBol by som veľmi rád, keby sme
nizovanie.
Nejaký s
Vnútorné úpravy
pozostávali
z výmeny
pouvažovali
nad touto problemaVnútorné úptikou,
myslím,
že
toto
je
oblasť,
v
hygienických
zariadení, detskej umyvárne, dlažby,
možno u
ravy
pozostáktorej by mesto určite nemalo šetvali
z
výmeny
obkladov a radiátorov.
V niektorých
ZbytoĀn
riť. A určite menej
by sme sa po- triedach bola
hygienických
tom
stretávali
aj
s
tým,
že
neraz
položená
nová
podlahová
krytinaa aradiátorov.
vymenený
nábytok. Zubom Āasu poškodené a
neporiad
zariadení,
detskej
umyvárne,
dlažby, obkladov
V
aj mladá mamička bez zaváhania
niektorých
triedach
bola
položená
nová
podlahová
krytina
a
vyneestetické okná a dvere boli nahradené novými.
Bolo
veĕa
roboty,
i chodní
odhodí
rovnoto
pred
zrakom
svojho ale výsledok
menený nábytok. Zubom času poškodené a neestetické okná a
dieťaťa
obal
zo sladkosti
priamo
stojí
za
to,
veĊ
každá
práca
a
námaha
prináša
svoje
ovocie.
Realizáciou
týchto
vychová
dvere boli nahradené novými. Bolo to veľa roboty, ale výsledok
na zem. Možno by ju trklo, keby
investícií
sakaždá
potvrdilo,
že nášmu
záleží
zlepšení
podmienok
pri
výchove
a
stojí
za to, veď
práca a námaha
prináša mestu
svoje ovocie.
Re-na videla
okolo seba odpadkové
neraz až
alizáciou
týchto investícií
potvrdilo,
že nášmu mestu
záleží na
vzdelávaní
našichsadetí,
a dúfame,
že našej
škôlke
aj sú
naĊalej
nápomocní a
koše,budú
že tie nie
len na ozdobu,
umiestne
zlepšení podmienok pri výchove a vzdelávaní našich detí, a dúale plnia aj svoj účel...
ústretoví
priškôlke
riešení
(M.S.)
fame,
že našej
budú našich
aj naďalejkaždodenných
nápomocní a ústretovíproblémov.
pri
                                          

mestách
pouvažovali
nad touto probl
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Škôlkari vzdali úctu starším
Je všeobecne známe, že mesiac október je mesiacom, v
ktorom si viac pripomíname úctu k starším. Azda to nie je
náhoda, že práve v jesennom mesiaci vzdávame hold múdrosti, zásluhám a skúsenostiam, ktoré prináša so sebou
jeseň života. K tomu, že tieto hodnoty je dôležité si vážiť,
sú vedené deti už od materskej školy. Preto deti z MŠ 9.
mája KNM navštívili Domov dôchodcov v Kysuckom Novom
Meste a potešili starších občanov pásmom piesní a tancov.
Medzi najmladšími a najstaršími obyvateľmi mesta panovala počas celého programu dobrá nálada, dôkazom čoho bol
i spoločný spev známych melódií. Ďalším podujatím, ktorého sa zúčastnili deti z našej materskej školy, bolo kultúrne popoludnie dňa 12. októbra v Dome kultúry v Kysuckom
Novom Meste. Konalo sa pod záštitou mesta v spolupráci
so Spolkom svätého Vojtecha. I tento raz deti pozdravili starších spoluobčanov pestrou paletou spevu a slova. Ich vystúpenie bolo dôstojných darčekom pre ľudí, ktorých životy sú
vzorom pre mladšie
generácie. K úcte k
starším sú vedené
deti našej materskej
školy nielen v mesiaci októbri, no po
celý rok. Dôkazom
toho sú i mnohé iné
akcie a podujatia,
na ktorých sa zúčastňujú.
(PhDr. Elena Gavláková)

Myslíme na našich zosnulých
V jesenných mesiacoch dokončila príspevková organizácia
Údržba mesta opravu schodov a priestorov na mestskom
cintoríne. Rozdiel vidieť na prvý pohľad, skrášlené priestory
cintorína si určite všimnú mnohí rodinní príslušníci, ktorí si
pôjdu na sviatok Všetkých svätých uctiť pamiatku svojich
drahých zosnulých. Podobné úpravy zrealizovala Údržba
mesta KNM aj na cintoríne v miestnej časti Oškerda, kde bol
vydláždený chodník, ktorý umožní lepší prístup k jednotlivým
hrobom.
(red.)
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U r b a r i á t

– pozemkové spoločenstvo KNM vysvetľuje
V Slovenskom rozhlase bola dňa 19. 10. 2010 odvysielaná
relácia, ktorá spochybnila a znevážila prácu nášho urbariátu. Výbor pracuje podľa platných stanov a podľa zákona č. 181/1995 o pozemkových spoločenstvách. Valné
zhromaždenie dalo dôveru výboru a schválilo štatutárov,
ktorí podpisujú zmluvy. Všetky zmluvy boli odsúhlasené na
valnom zhromaždení členmi urbariátu. Tieto boli podpísané
celým výborom a následne štatutármi. Zmluva predsa
nemôže byť podpísaná 550 členmi urbariátu! Urbariát po
neukončenej schôdzi rozposlal všetkým členom vysvetlenie.
Proti tomuto vysvetleniu doposiaľ nikto z členov nič nenamietal. Šesť členov urbariátu, ktorí vlastnia niekoľko percent
pozemku urbariátu nemá dôvod spochybniť prácu celého
urbariátu, ktorý pracuje v súlade so zákonom a predpismi.
Opravuje sa cesta v lese, ktorá je nevyhnutná pre ďalšiu
prácu v ňom. Veríme, že pochopíte a uznáte naše úsilie,
ktoré vynakladáme pre dobré hospodárenie. Opatrujeme
vaše lesy a podiely ste doteraz vždy dostali.
(Výbor Urbariátu KNM)

Burza s vôňou Vianoc
Únia žien Slovenska v Kysuckom Novom Meste organizuje
v dňoch 22. - 23. 11. 2010 tradičnú Vianočnú výstavu ručných prác spojenú s predajom. Vystavovať svoje vlastné výrobky budú členky únie, ale prihlásiť sa môžu aj iní
záujemcovia, remeselníci a “kutilovia”, ktorí by radi prispeli
svojou prácou a fantáziou. Informácie získajú na tel. čísle
041/421 3275 alebo 041/421 2732.
Zároveň pozývame všetkých na Vianočnú výstavu ručných
prác spojenú s predajom do priestorov Klubu 75 na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste v dňoch 22. - 23. 11.
2010 (pondelok a utorok) od 09.00 do 17.00 hod. Vystavované budú vyšívané obrazy a obrusy, háčkované dečky
a vianočné ozdoby, pletené šály, papuče, ozdoby zo slaného cesta, výrobky z dreva, perníčky, škrabky, včelárske
výrobky, výrobky z drôtu, adventné vence a iné dekoračné
vianočné predmety, vhodné aj ako vianočné darčeky.
(Štefánia Buková)

perlička

Tohtoročná hubárska sezóna potešila obyvateľa nášho
mesta p. Emila Adzimu z Hviezdoslavovej ulice, ktorý našiel
na neslušských vrchoch najväčší hríb svojho života. Vážil
až 1,7kg.

Tohtoro
obyvat
z Hviezd
neslušsk
života.

Zrnko múdrosti
múdrosti
Zrnko
PriateĐ
je niekto,
niekto, pred
pred kým
kým môžeme
môžeme myslieĢ
myslieĢ nahlas.
nahlas.
PriateĐ je
(Ralph Waldo
Waldo Emerson)
Emerson)
(Ralph
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Dňa 3. 11. 2010 si pripomenieme
3. výročie smrti nášho drahého manžela,
otca, starého otca
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pripomíname 2.
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mamička,
manželka,zzstará
mama Nového
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S
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a
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a
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si
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mamiþka,
daĢ milá,
zbohom.
Dňa 24. 11. 2010 si pripomenieme
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10.úmrtia
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DĖaDňa
10. 11.
11.
2010
si pripomíname
pripomíname
DĖa
10.
si
10.2010
11. 2010
si pripomíname
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10. výročie úmrtia môjho manžela,
opustila
naša milovaná mama, stará
otca a starého otca
mama, prastará mama, sestra,
Ing. KAROLA BUCHU.
švagriná
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
ŽOFIA KORMANOVÁ
spomienku. S láskou a úctou spomína
z Kysuckého Nového Mesta.
manželka, syn Tibor, dcéra Dana
a vnučky Ľubka a Lucka.
S láskou a vďakou spomínajú syn Ján,
dcéry Zlatica a Mária s rodinami

Opustili
nás:
spomienky
Opustili
nás:

A POĎAKOVANIA

EŠTE DO INZERCIE!!!!
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Spoločensk á kronik a

Záhradkári a včelári
Kysúc vystavovali

manželstvo uzavreli
Peter Bodocký a Monika Káčeríková,
Ján Kubala a Katarína Švábiková,
Roman Svrček a Anna Masláková,
Jozef Kašiar a Zuzana Káčeriková,
Lukáš Ďurica a Gabriela Blahušová,
Petr Soukup a Andrea Gabániová,
Michal Maruna a Marianna Mindeková,
Jaroslav Minár a Miriama Kormanová,
Bernard Rebroš a Mária Lašová,
Petr Ďuriak a Alica Čadecká,
Peter Slota a Daniela Hacková

Veľa šťastia!

narodenie detí
Adam Vrábel, Alize Alkas, Liliana
Šlopková, Juraj Janetka, Tobias Jalovičár,
Filip Vojtuš, Tomáš Šišila

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás
Vlčková Paulína 		
Ing. Vajs Miroslav
Olša Jaroslav 		
Holienčin Ján 		
Ďurinka František
Piják Radoslav 		
Martinský Dušan
Ing. Ševec Peter 		
Svrčková Paulína
Malíková Terézia
Králik Július 		

90 rokov
79 rokov
80 rokov
75 rokov
62 rokov
15 rokov
68 rokov
56 rokov
96 rokov
49 rokov
65 rokov

i n z e r c i a
PREDÁM:
 Dvojizbový byt na Kamencoch, cena: 45.000€, kontakt:
0915 808 515
 Rodinný dom v obci Ochodnica po rekonštrukcii,
cena: 53.300€, kontakt: 0915 808 515
 Rodinný dom na rekonštrukciu v Lopušných Pažitiach,
cena: 44.000€, kontakt: 0915 808 515
 Trojizbový byt na Lipovej ulici v KNM, cena: 51.000€,
RK nevolať, kontakt: 0915 808 515
 Jednoizbový byt KNM, cena: 35.000€,
kontakt: 0915 808 515
 Dvojizbový byt v KNM, cena: 42.500€,
kontakt: 041/500 71 71
 Trojizbový byt KNM, cena: 43.150€,
kontakt: 0915 808 515
RED PONÚKA NA PREDAJ:
 Stavebný pozemok v Radoli, cena 30€/m2, kontakt:
041/500 71 71
 Menší zachovalý rodinný dom na Rudinskej,
cena: 23.300€, kontakt: 041/500 71 71
 Ak ste pracovitý a cieľavedomý – Vaše sny sa stanú
naším spoločným cieľom. Seriózna ponuka práce na
profesionálnej úrovni. Kontakt: 0911 744 649
 Doučím matematiku – učivo ZŠ. Kontakt: 0944 455 770

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Čadca v spolupráci s včelármi a Domom kultúry Kysucké Nové Mesto usporiadali v dňoch 16.-17. 10. 2010 v priestoroch domu kultúry okresnú výstavu ovocia, zeleniny, včelárskeho vybavenia a medu.
Výstavy výpestkov členov základných organizácií SZZ v rámci
dolných a horných Kysúc, ktorej garantom bola ZO SZZ Kysucké Nové Mesto, sa zúčastnilo 14 organizácií SZZ. Výstavu otvoril predseda OV SZZ Ing. Ivan Červenec za účasti podpredsedu
OV SZZ Ing. Petra Krkošku a zástupcu primátora mesta KNM
Ing. Janky Svrčkovej, ktorá vyslovila uznanie a poďakovanie
záhradkárom za ich trpezlivú prácu a propagáciu pestovania tak
pekného ovocia, ako bolo na tejto výstave. Na otvorení výstavy
boli prítomní aj žiaci základných škôl združených v krúžku mladých záhradkárov pod vedením p. učiteľky Drahomíri Galgaňákovej a zástupcov ZO SZZ z celých Kysúc, zástupcu včelárov a
riaditeľa DK KNM Juraja Čierňavu. Návštevníci výstavy mali
možnosť vidieť 425 pekných exponátov vypestovaných usilovnými záhradkármi. Z toho bolo 311 exponátov jabĺk, 55 hrušiek,
44 zeleniny, 11 hrozna a 4 exponáty menej známych produktov. Výstavu si prišiel pozrieť značný počet návštevníkov. Pre
všetkých boli pripravené i sprievodné podujatia – prednášky,
premietanie videofilmov so záhradkárskou tematikou a poradenská služba. Veľmi zaujímavá bola prednáška, ktorú vykonal
Ing. Jozef Čerňanský zo Žiliny. Účastníci výstavy vyjadrovali
obdiv a úctu našim záhradkárom za pekné výsledky ich práce.
Výstava bola spojená aj so súťažou o „Jablko Kysúc 2010“, 11.
ročník. Víťazom sa stala odroda Melodie, ktorá bola najviac
zastúpená na tejto výstave. Najkrajšie exponáty boli odmenené
vecnými cenami. Celkom bolo udelených 13 cien za jablká, 5
cien za hrušky a 3 ceny za zeleninu. Prvú cenu v kategórii jablká
získal Miroslav Šuraba zo ZO SZZ Rudina. V kategórii hrušky
prvú cenu získal Jozef Kováčik zo ZO SZZ Raková a v kategórii zelenina získal prvú cenu Dušan Frišo zo ZO SZZ Kysucký
Lieskovec.
Ďakujem všetkým členom prípravného výboru vedeného Ing.
Ivanom Červencom, predsedom OV SZZ Čadca za prácu pri organizovaní tejto výstavy a tiež sponzorom, ktorí podporili túto
akciu.
(Ing. Peter Krkoška, podpredseda OV SZZ)

ZRNKo MúDROSTI
Priateľ je niekto, pred kým môžeme myslieť nahlas.
(Ralph Waldo Emerson)
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Kysučanom chutil guláš
Príjemná atmosféra, smiech, veselá vrava a vôňa gulášu
sprevádzali vydarenú akciu v Kysuckom Novom Meste, ktorá sa uskutočnila začiatkom októbra. Mesto Kysucké Nové
Mesto v spolupráci s Mestským kultúrno-športovým strediskom totiž vyhlásili súťaž O Najlepší guláš KNM 2010.
Súťažné podujatie sa uskutočnilo na sídlisku Kamence, kde
sa stretlo až 26 trojčlenných družstiev,
spolu teda 78 súťažiacich - kuchárov.
Družstvá si rozložili
26 ohníkov, aby sa
o chvíľu z prinesených
kotlíkov
niesla vôňa gulášu
od výmyslu sveta.
Varil sa držkový,
hasičský, rozprávkový, šedivý, guláš
z Lipovej, mládenecký a mnohé ďalšie. Nezaháľal ani organizátor podujatia, ktorý zabezpečil ďalší 100l kotlík gulášu,
aby aj z neho mohli návštevníkom ponúkať. Piekla sa aj klobáska, čapovalo pivo a na tribúne ľudí zabávali spevácke
skupiny ako Kysucké žubrienky, Jedľovina, Buková muzika,
Mokryšovci, nechýbali kysucké mažoretky. Okrem gulášu
zaujali návštevníkov aj ukážky z výcviku policajných psov,
prebehla súťaž o najkrajšieho psíka, deti sa povozili na poníkoch a k dispozícii boli stánky s medovinou či inými pochúťkami. Podľa určených súťažných kritérií boli družstvá s
gulášom hotové tesne pred obedom, kedy už museli vzorku
z kotlíka posunúť na vyhodnotenie porote. Tá bola zložená
z dvoch zástupcov kulinárskej profesie, teda dvoch profesionálnych kuchárov, spolu s nimi vyhodnocoval aj primátor
mesta Ing. Ján
Hartel a dvaja zástupcovia z ľudu.
Popoludní
boli
autori najlepších
gulášov vyhlásení a odmenení,
víťazné trofeje si
nakoniec odniesol Macaškovský
guláš, ktorý bol
podľa poroty najchutnejší, na 2. mieste skončil Jánošíkovský guláš a 3.
miesto získal Čerchnanovský guláš. Kysučania neodolali, a
samozrejme, zo všetkých uvarených gulášov aj okoštovali.
Už krátko po vyhlásení výsledkov zívali takmer všetky kotlíky prázdnotou, veď peniaze, za ktoré si návštevníci porciu
gulášu podľa vlastného výberu mohli kúpiť, poputovali na
dobrú vec. Primátor mesta Ing. Ján Hartel a riaditeľ MKŠS
Juraj Čierňava spolu s ďalšími spoluorganizátormi poduja-

KNM

tia odovzdali Domovu sociálnych služieb pre deti a mládež
na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste z finančných
príjmov z podujatia zakúpený fotoaparát a školské potreby,
Domovu sociálnych služieb Fantázia v Hornom Vadičove
paplóny a vankúše, Domovu dôchodcov na Kamencoch
DVD prehrávač, rádio a hrnčeky a Špeciálna základná škola
na Lipovej ulici sa potešila školským potrebám.

Organizátor podujatia O NAJLEPŠÍ GULÁŠ KNM 2010
touto cestou ďakuje sponzorom podujatia:
Baumont – Ján Štens, Milan Belan – Kysucký Lieskovec,
Bestere – Jana Brodňanová-Hajnalová, Coronis – Milan
Chovanec, Čajovňa Alžbeta, Drogéria – Belák, Eldop –
Hmíra, Fotoateliér – Muška, Geoservis – Žilina, Hard Forest
– KNM, Stanislav Hrubý, František Hruška, Jumiga, Anton
Kopásek, Anna a Milan Kubaščíkovci, Kysucká reštaurácia
– Čičala, Lekáreň sv. Lukáša, Vladimír Macášek, Miroslav
Marek, Štefánia Martinková, Mäso - údeniny KNM – Svrček, Mäso - údeniny Radoľa - Kubala, McDonald Žilina,
Dušan Mičian, Emil Mokryš, Nábytok Juko, Pekáreň Krasňan, Pekáreň Monika, Pekáreň Vilia, Pernikárstvo – Matuškovičová, Pohostinstvo Hošták, Stavbyt Radoľa – Dubeň,
Miroslav Strkáč, Marian Škorík, Marian Škorvaga, Tempo
– Milová, Xtratherm – Ľubomír a Karol Vajdiakovci, Zhan
– Čínska predajňa KNM, Kamil Židek st.
Súťažné družstvá, ktoré sa vzdali nároku na finančnú
náhradu za suroviny k príprave gulášu:
č. 78 – Mrekaj, Mrekajová, Hrubý, družstvo č. 70 – Vojtuš,
Madigar, Bajánek, č. 80 – Bača, Fojtík, Hollý, č. 65 – Hoch,
Kuchtík, Šustek, č. 75 – Kopásek, Jarabica, Bronček, č. 69
– bratia Macáškovci, č. 62 – rodina Čerchnanová, č. 76 –
Pršková, Kiš, Čavajdová, č. 77 – Urbaník, Líčková, Cesnek,
č. 68 – Hrnko, Hrnková, Racko, č. 81 – Janček, Toman, Radzo, č. 71 – Reguli, Valent, Trulik, č. 55 – Guzma, Okuliar,
Ďurčo, č. 54 – rodina Kubánková, č. 89 – Matejek, Novisedlok, Novisedlok, č. 79 – Baran, Muška, Maxián
(Mária Ďuranová)

KNM
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kultúra
a šport

Kysucký duhák

Literárna súťaž pre žiakov a študentov

P

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Kysucké Nové Mesto zorganizovala dňa 2. 10. 2010 na
vodnej nádrži Nesluša jedenásty ročník rybárskych pretekov
„Kysucký duhák“. Lovili sa pstruhy dúhové, ktoré boli do
vodnej nádrže špeciálne napustené iba pre tieto preteky.
Súťaže sa zúčastnilo spolu 101 pretekárov, z toho 23 detí,
ktoré pretekali vo svojej vlastnej vekovej kategórii. Všetci
zúčastnení nešetrili chválou na toto podujatie, nakoľko
ryby boli pri chuti, vyšlo pekné počasie a vďaka sponzorom
súťaže boli víťazi aj hodnotne ocenení.
V kategórii dospelých sa umiestnili najlepšie:
1. miesto:
Kornel Bača
2. miesto:
Michal Lukovič
3. miesto:
Michal Šašvári
V kategórii deti do 15 rokov:
1. miesto:
Jakub Garbier
2. miesto.
Júlia Jančigová
3. miesto:
Marek Mičian
(Ing. Marián Mihalda, tajomník miestnej organizácie)

ozván

k

a

V rámci Roka kresťanskej kultúry a 140.
výročia založenia SSV Trnava vyhlasuje miestny SSV Kysucké Nové Mesto
v spolupráci s mestom 7. ročník súťaže
v prednese poézie a prózy pod názvom
„Literárna jeseň básnika rodných
Kysúc“. Je venovaná nášmu významnému rodákovi, kňazovi, básnikovi Andrejovi Majerovi – Dlhomírovi Poľskému, jeho tvorbe a tvorbe ďalších slovenských
autorov.
Podmienky súťaže:
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 12. 11. 2010 v mestskej
knižnici. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu resp. školu,
vek. Je nutné uviesť aj autora, názov diela, a či sa jedná o
poéziu alebo prózu. Súťaž sa uskutoční dňa 23. novembra
2010, t. j. utorok o 13.00 hod. v Mestskej knižnici, ul. Belanského, Kysucké Nové Mesto v zasadačke (2. poschodie).
Víťazi získajú vecné ceny od miestneho SSV KNM. Tešíme sa
(Magda Harceková)
na Vašu účasť.

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

pondelok
sobota   
nedeľa  
sobota
nedeľa  
streda 
sobota
nedeľa  
sobota 
nedeľa  

1. 11. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského ul.  
6. 11. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
7. 11. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského ul.  
13. 11. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297       
14. 11. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
17. 11. 2010 Lekáreň NA ROHU, Belanského 1356
20. 11. 201 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
21. 11. 2010 Lekáreň NA ROHU, Belanského 1356
27. 11. 2010  Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
28. 11. 2010  Lekáreň REGIA, Kukučínova 2739

Tlačiareň a papiernictvo

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

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

Primátor mesta Ing. Ján Hartel odovzdal pri príležitosti okrúhlych
životných jubileí oslávencom a priaznivcom kysuckého futbalu p.
Vladimírovi Psotnému a p. Štefanovi Kubovi futbalové dresy a za
všetkých športovcov poprial veľa zdravia a úspechov.
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Dačický pohár
v rukách Asaniek

Dňa 28. 9. 2010 sa dievčatá z mažoretkového súboru ASANKA
pri MKŠS v Kysuckom Novom Meste zúčastnili súťaže v
mažoretkovom športe DAČICKÝ POHÁR 2010 v Českej
republike. Počas súťaže sa porote predstavilo približne 40 súborov,
prevažne z domáceho prostredia, zastúpenie mali mažoretky
napríklad z Prahy, z Valtic, z Kutnej Hory a z ďalších českých
miest, zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 5 súborov, medzi ktorými
boli i naše kysucké mažoretky. Práve tie získali výborné ocenenia,
domov priniesli jednu zlatú a dve strieborné medaile. Prvé
miesto im porota pridelila v kategórii mini – baton (7 mažoretiek
s paličkami), jedno druhé miesto v kategórii mini pom-pon
(7 dievčat so strapcami) a ďalšie druhé miesto získali za choreografiu
celej skupiny senioriek s paličkami. Mažoretkám blahoželáme k
ďalšiemu skvelému úspechu!
(mkšs)

MESTO V OŠIALI MARIÁŠU
Dňa 23. 10. 2010 obsadila rekordná účasť až 267 hráčov z
celého Slovenska svojimi autami okolie domu kultúry, aby si v
ňom mohli zmerať svoje sily na tohtoročnom turnaji Slovenský
pohár v mariáši. Súťažiacich hráčov privítal primátor mesta Ing.
Ján Hartel a poslanec MsZ a VÚC Dušan Mičian, ktorí spoločne
o 10,00 hod. otvorili turnaj, patriaci do Extraligy mariášových
turnajov.
Výhercovia tohtoročného turnaja sú: 1. Milan Slobody z
Bratislavy, 2. Ján Turjak zo Žiliny a 3. Anton Jurkovič z Pezinka.

Z Kysučanov sa najlepšie umiestnili: Marian Slovjak - 10.
miesto, Petr Kvašňovský - 18. miesto, František Krasňan - 22.
miesto, Miloš Tvrdý - 23. miesto a Pavol Stuchlý - 36. miesto.
Sponzori turnaja: Mesto Kysucké Nové Mesto, Popper, Omnia
– KLF, Harcek Pavol, Reštaurácia Kocka, Rudolf Králik,
Pavol Chovaňák, Rudolf Kafčiak, František Krasňan, František
Klušák, Karol Svrček, Marián Meliač, Marcel Svrček, Jinex,
s.r.o., Žilina
(Dušan Mičian)

ha d zaná
Výsledky majstrovských stretnutí:
Starší žiaci:
Pov. Bystrica „A“ - MŠK KNM		
Pov. Bystrica „B“ - MŠK KNM		
MŠK KNM
- Martin			
Bojnice „B“
- MŠK KNM		
Bojnice „A“
- MŠK KNM		
MŠK KNM
- Pov. Bystrica „A“		
MŠK KNM
- Pov. Bystrica „B“		
Muži - II. liga:
Piešťany - KNM				
KNM - Vajnory				
KNM - Lehota pod Vtáčnikom		
Mladší dorast - I. liga:
KNM - Topoľčany				
Bojnice - KNM				
KNM - Nové Zámky			

27 : 17
24 : 24
27 : 17
22 : 26
39 : 27
18 : 23
19 : 20
30 : 23
32 : 27
32 : 33
23 : 27
20 : 26
40 : 26

Priebežná tabuľka po 7. kole:
1. Košice
6
6
2. Topoľčany
6
5
3.´Prešov
6
5
4. KNM
6
5
5. Pov. Bystrica
6
3
6. Modra
6
3
7. Levoča
7
3
8. Nové Zámky
7
1
9. ŠKP
6
1
10. Bojnice
7
1
11. Trebišov
7
0

0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1

Program domácich stretnutí:
Sobota 6. 11. 2010 13,30 h. žiaci
14,45 h. žiaci
16,30 h. muži
Nedeľa 7. 11. 2010 15,00 h. dorast
Nedeľa 21. 11.2010 15,00 h. dorast

0
0
1
1
2
3
4
5
5
6
6

215 :124
193 :128
247 : 138
173 : 134
203 : 170
168 : 180
147 : 209
174 : 238
151 : 203
150 : 231
158 : 224

12
11
10
10
7
6
6
3
2
2
1

KNM - Bojnice „A“
KNM - Bojnice „B“
KNM - Dunajská Streda
KNM - Modra
KNM - Pov. Bystrica
(Pavol Kubala)

Tajniþka z minulého þísla: „...Đahko dostane závrat.“
Výhercovia:
11
KNM Ondrej Belko, Revoluþná 1299/34, KNM
Anna Mrenková, Májová 1675, ýadca
Mešková,●Murgašova
689, KNM
Krížovka sDrahomíra
tajničkou
Krížovka
s tajničkou
Správne znenie z čísla 10/2010 znie: „...ľahko dostane závrat.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Ondrej Belko, Revolučná 1299/34, KNM 6€, 2. Anna Mrenková, Májová 1675, Čadca 5€,
3. Drahomíra Mešková, Murgašova 689, 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 11/2010 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. 11. 2010

KUPÓN
č. 11
Publilius Syrus: Osud ide ... dokonþenie citátu je v tajniþke krížovky.
Publilius Syrus: Osud ide ... dokončenie citátu je v tajničke krížovky.

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

vápenatý
obal vajca

zasadil na
iné miesto

þierne
zlato

ruská rieka

tamto

voĖavý
výluþok
vorvaĖa

ambra,
Toa, Lír

stovky, po
þesky

ex offo
(skr.)

Streþno,
Lietava
a Devín

rýpaním
porušuje

seter, po
þesky

morská
ryba

kokus

1. þasĢ
tajniþky

okopanina

veĐhad
kráĐovský

inkasný
príkaz

cenina

biely šport

hrdlo
americký
štát

pascal
(zn.)

dokonalá
podoba

2. þasĢ
tajniþky

meno
Alberta

anglický
þlen

roztápaĢ
sa, po
þesky

kujný
nerast

kubánska
rieka

krík

predpona
(ekolog.)

þeský
herec

zelenina

þinil

Tajniþka znono
minulého þísla: BABIE LETO
Výherca: Lucka Ondrušková, ďudovíta Štúra 1061, KNM
Tajniþkazzminulého
minuléhoþísla:
þísla:BABIE
BABIELETO
LETO
Tajniþka
Výherca:
Výherca:Lucka
LuckaOndrušková,
Ondrušková,ďudovíta
ďudovítaŠtúra
Štúra1061,
1061,KNM
KNM
DOPLĕOVAýKA
okolo
mlieþny
(bás.)

DOPLĕOVAýKA

výrobok

DOPLĕOVAýKA
1. Zvuky pri búrke.
DOPLŇOVAČKA
pre deti
1. Zvuky pri búrke.
2. Muzika.
KUPÓN č. 11
2. Muzika.
1 H pri búrke.
1 H
1.
Zvuky
3.
Futbalový
tréner
Žiliny.
detská
3. Futbalový tréner Žiliny.
2
H
2 H
doplňovačka
2.
Muzika.
4. Materiál na výrobu.
4. Materiál na výrobu.
1 H
5.3.Hák
(zdrob.).
3 H
Futbalový
tréner
Žiliny.
5. Hák (zdrob.). Jedno z detí, ktoré zašle správne zne3 H
6. SrsĢ na krku koĖa.
42 HH
doplňovačky spolu s nalepeným
4.
Materiál
na
výrobu.
4 H meno Hany. 6. SrsĢ na krku koĖa.nie
7. Domácke
kupónom
poštou na adresu:
53 HH
Hák (zdrob.).
8.5.Listnaté
stromy i kry. 7. Domácke meno Hany.
Dom kultúry
5 Hna
6 H
9.6.Šport
na krku
Đade.koĖa.
SrsĢ
8. Listnaté stromy i kry. Litovelská 871
4 H
7 H
6 H
7. Domácke
meno Hany. 9. Šport na Đade.
024 01 Kysucké Nové Mesto
pomôcka: hlohy
85 HH
8. Listnaté
stromy
i
kry.
alebo
odpoveď osobne doručí do
7 H
96 HH
9. Šport na Đade.
pomôcka: hlohy Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
8 H
Tajnička
7 H doplňovačky z č. 10/2010 znie: BABIE LETO. Zo správnych odpovedí 20. 11. 2010, získa vecnú odmenu.
sme vyžrebovali výhercu: Lucka
9 Ondrušková,
H hlohy Ľudovíta Štúra 1061, KNM
Teším sa na vaše správne odpovede.
8 H si môže prísť prepomôcka:
Výherca
vecnú cenu do Mestského kultúrno-športového
strediska – Dom kultúry, č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7,30
(Mária Ďuranová)
9 14,00
H hod., najneskôr do 30. 11. 2010.
do
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8.20.
11. 2010
18,00 hod.
COUNTRY
KURZ
11.o2010
o 19,00
hod.

MKŠS informuje:

Pozývame všetkých záujemcov a záujemkyne do kurzu
COUNTRY tanca, v ktorom sa poĀas 10 stretnutí (každý
pondelok od 18,00 do 19,30 hod.) pod vedením Vlada
SrdeĀne
pozývame
priaznivcov
Váěu
nauĀíte tancovaĨ
countryvšetkých
tance. Poplatok
vo
výške
13€ je nutné
na prvomktorí
stretnutí!
tanca,
ale ivyplatiĨ
ostatných,
majú radi dob

KATARÍNSKA COUNTRY ZÁBAVA

PROGRAM
DOM
KULTúRY NA MAREC

1. 3. o 17,00 hod. v DK
ELÁ HOP!
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
deti s dvomi
2010
o 18,00
hod.
8. 8.
11.11.
2010
o 18,00
hod.pre
COUNTRY
KURZkamarátmi
Elou
a Hopom
a slimákom
Maximiliánom
(známe
o 17,00
hod.
v DK
COUNTRY
KURZ
Pozývame
všetkých
záujemcov
a záujemkyne
do aj
kurzu
z HOP!
televízneho
vysielania)
COUNTRY
tanca,
v
ktorom
sa
poĀas
10
stretnutí
Pozývame
všetkých
záujemcov
Pozývame všetkých záujemcov (každý
a zá- a záujemkyne
pondelok
od 18,00 do 19,30 hod.) pod vedením Vlada
Vstupné : 2,5
€

PROGRAM NA MAREC
8. 11. 2010 o 18,00 hod.
COUNTRY
1. 3.
zábavu,
naKURZ
Katarínsku

country zábavu s N
Vstupné 6€ (v cene vstupného pivo a káv
Štýlové obleĀenie vítané, pre hostí je prip
dobrá
(DJ),
obĀerstvenie,
pestrý
a súĨaže.
country
tance.hudba
Poplatok vo výške
13€ je
nutné vyplatiť na 20. 11.
2010program
o 19,00 hod.
stretnutí.

ELÁ
do kurzu
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
pre
deti
s
dvomi
kamarátmi
ujemkyne
do
kurzu
COUNTRY
tanca,
COUNTRY
tanca,
v
ktorom
sa
poĀas
10
stretnutí
(každý
Váěu nauĀíte tancovaĨ country tance. Poplatok vo
výške ktorom
13€
je nutné
na prvom
stretnutí! (každý
savyplatiĨ
počas
10
stretnutí
Elou a2. Hopom
slimákom
Maximiliánom
(známe
aj vedením
pondelok
od
18,00
do 19,30
hod.) pod
Vlada 7. 11. o 19,30h.
3. o 19,00vahod.
v DK
NEDEĔA
Zahájenie vysielania)
COUNTRY
KURZU
pondelok
od
18,00 dotancovaĨ
19,30 hod.)
pod tance. Poplatok vo
z televízneho
Váěu
nauĀíte
country
Country
kurz
je urþený zaþiatoþníkom
i pokroþilým,
nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
Vlada Váňu
naučíte
tancovať
Vstupné
: 2,5
€vedením
je10
nutné
prvom
stretnutí!
dance. Poplatok za výške
kurz vo13€
výške
€ / 10 vyplatiĨ
taneþných na
hodín
je nutné
uhradiĢ na tomto prvom

prvom
stretnutí!
USA* Vstupné 2 € * MP-12* 103 min.
20. 11.
2.
3. o
19,00 hod.
v 2010
DKo 19,00 hod.
KATARÍNSKA
COUNTRY
ZÁBAVA
KATARÍNSKA
COUNTRY ZÁBAVA
4. 3. o 18,00
hod.
v DK KURZU
NEDEĔA
14. 11. o 19,30h.
Zahájenie
COUNTRY
SrdeĀne
pozývame všetkých priaznivcov
country
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
20.
11.
2010
o
19,00
hod.
SrdeĀne
pozývame
priaznivcov
country
Country kurz je urþený
pokroþilým,
nauþíte
sa v Ėom všetkých
country tance
v štýle line
tanca, ale i zaþiatoþníkom
ostatných, ktorí majú radi i
dobrú
Kurz spoloþenských
tancov
je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
KATARÍNSKA
COUNTRY
zábavu, ZÁBAVA
na Katarínsku country zábavu s Niagarou.
tanca,
ale
i
ostatných,
ktorí
majú
radi
dobrú
dance.
Poplatok
za
kurz
vo
výške
10
€
/
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taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ
na
tomto
prvom
sa nauþíte
základy
polky,
valþíka,
salsy, tanga
ćalších
Vstupné
6€ (v
cene vstupného
pivo aakáva)
Srdečne
pozývame
všetkých
priaznivcov
country
tanca,spoloþenských tancov.
stretnutí.
obleĀenie
pre hostí je pripravená
Poplatok za kurzŠtýlové
vo výške
28 €vítané,
/ 10 taneþných
hodín je nutnézábavu,
uhradiĢ na tomto
prvom stretnutí.country zábavu s Niagarou.
na Katarínsku

20. 11. 2010 o 19,00 hod.
KATARÍNSKA COUNTRY ZÁBAVA

ale i ostatných,
dobrá hudba (DJ), obĀerstvenie, pestrý program
a súĨaže.

ktorí majú
USA * Vstupné 2,10 € * MP-12 * 140 min.
Vstupné 6€
(v cene 21.
vstupného
pivo a káva)
8. 3. o 18,00 hod. v DK radi dobrú zábavu, na KaNEDEĔA
11. o 19,30h
.
4. 3. MATKA
o 18,00 hod. v DK
tarínsku country zábavu Štýlové obleĀenie vítané, pre hostí je pripravená
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
pozývame
country DĖa
Divadelné predstavenie v podaní
Divadelného
súboruvšetkých
ZUŠ,
uvádzame pri príležitosti
sSrdeĀne
Niagarou.
Vstupné
6€ ktoré priaznivcov
dobrá
hudba
(DJ),
obĀerstvenie,
pestrý
program a súĨaže.
25.
11. 2010
o 19,00
hod.
ale urþené je aj
všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
Kurz žien,
spoloþenských
tancov
je
urþený
zaþiatoþníkom
i pokroþilým
tanca,
ale
i ostatných,
radi dobrú bez obmedzenia veku, v kurze
(v
cene
vstupného
pivoktorí majú
KONCERT
PAVLA
HAMMELA
Autor hry:
Július Bárþ
- Ivan,valþíka,
réžia : Katarína
Kováþiková
sa nauþíte
základy
polky,
salsy,
tangacountry
a ćalších
spoloþenských
tancov.
na
Katarínsku
zábavu
s Niagarou.
azábavu,
káva)
Štýlové
oblečenie
6€
Úþinkujú: KatarínaVstupné
Kováþiková,
Lenka
Káþeríková,
Vierka Prievozníková,
Marian
Kandrik a
Poplatok
za
kurz
vo
28
€
/
10
taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ
na
tomto prvom stretnutí.
Už výške
v predpredaji!
pre6€
hostí
je pripraVstupné
(v cene
vstupného pivo a káva)
Jozef Gavlák, vstupné: 1 € vítané,

25. 11. 2010 o 19,00 hod.
KONCERT PAVLA HAMMELA
Vstupné 6€
Už v predpredaji!

vená
dobrá
hudba (DJ),
ob- pre hostí je pripravená
Štýlové
obleĀenie
vítané,
USA * Vstupné 2,30 € * MP-12* 127 min.
20. 3. o 19,00 hod. v DK
8.
3.
o
18,00
hod.
v
DK
čerstvenie,
pestrý
program
a
súťaže.
dobrá hudba (DJ), obĀerstvenie, pestrý program a súĨaže.
NEDEĔA 28. 11. o 17,00h.
KUBO
MATKA
Slávnostná premiéra 25.
divadelnej
hry2010
v podaní o 19,00 hod.
11.
P R I P R A V U Jpredstavenie
EME:
Divadelné
v podaní Divadelného
súboru
ZUŠ,
uvádzame pri príležitosti DĖa
Divadelného súboru dospelých ktoré
pri MKŠS.
12. je
2010
16,00 hod. ćalším
v DK
25. 11.ale
2010
o 5.19,00
hod.
žien,
urþené
aj ovšetkým
priaznivcom
divadelného
umenia.
Autor hry: Jozef Hollý,
réžia:
Rudolf
Vitos
KONCERT* Vstupné
PAVLA
HAMMELA
MIKULÁŠ
NA NÁVŠTEVE
2,20 € * MP* 116 min.
Úþinkujú: Marek
Belko, Emília USA
Bodorovská,
KONCERT
Autor
hry: Július
Bárþ
- Ivan, réžia : Katarína
Kováþiková
Vstupné
6€
Miroslav
Cáder, Ondrej
Kubík,Prievozníková,
Daniela
PAVLA HAMMELA
Úþinkujú:
Katarína Kováþiková,
Lenka
Káþeríková,
Vierka
Marian Kandrik a
25. 11.
2010
o 19,00
hod.
Podoláková,
Vladimír
Psotný,
Jana Slimáková,
Už
v
predpredaji!
Predaj vstupeniek:
Vstupné
6€
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
Michaela Smoláková, Daniela
Škoríková,
Ján
MKŠS - DK, þ. dv. 43 – pracovné dni (8,00 - 15,30h.)
Už v predpredaji!

KONCERT
PAVLA
Šteiniger,
MartinHAMMELA
Holienþík,
Lukáš Vojsoviþ,
alebo
pred predstavením
v pokladni kina. Zmena programu vyhradená!

PeĢková
Vstupné 6€Helena Macúšová,
20. 3.Božena
o 19,00
hod. v DK
Vstupné: 2,5€
Už v predpredaji!
KUBO
F i l m o v ý 12. 11. 2010 o 19,30 hod.
Slávnostná premiéra divadelnej
hry v podaní
klub
SPÁNOK
Divadelného súboru dospelýchHLBOKÝ
pri MKŠS.
PRIPRAVUJEME:
Humphrey
Bogart ako súAutor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
12. 2010 o 16,00
kromný
detektív
Phil MarP R I P R A5.
V
U
J
E
M
E
:
Úþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
hod. v DK
lowe
vo filmovej adaptácii
Miroslav
Cáder,
Ondrej
Kubík,
Daniela
MIKULÁŠ NA
5.NÁV12.
2010 o 16,00 hod. v DK
Hlbokého
spánku – prvéPodoláková, Vladimír Psotný, Jana
Slimáková,
PRIPRAVUJEME:
ŠTEVE
ho
románu
legendárneho
MIKULÁŠ
NA
NÁVŠTEVE
Michaela
Smoláková,
Daniela
Škoríková,
Ján
Miku-v DK
5. 12. 2010 Stretnutie
o 16,00 shod.
Šteiniger,
Martin
Holienþík,
Lukáš
Vojsoviþ,
predstaviteľa
drsnej
školy
lášom, ktorý všetMIKULÁŠ NA
NÁVŠTEVE
americkej detektívky Raykým
deťom v na-Helena Macúšová, Božena PeĢková
2,5€Chandlera. Marlowe prichádza do sídla vydieranéšom meste prinesieVstupné:
monda

PRIPRAVUJEME:

5. 12. 2010 o 16,00 hod. v DK
kysuca
MIKULÁŠ NA
NÁVŠTEVE

nielen
sladkosti,
ale aj milý darček
- bábkové predstavenie GAŠPARKO
A DRAK v podaní
Strážanovho bábkového divadla z Bratislavy
Vstupné: 1,5€

ho generála Sternwooda a postupne odhalí, že do zdanlivo
banálneho prípadu sú namočené dve generálove dcéry.
USA, 1946, čb, 114 min., vstupné 2€, členovia FK 1,5€

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

EV 3037/09
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