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Slávnostné stretnutie
Dňa 13.01.2012 o 13.00 hod. sa v priestoroch Mestského úradu v Kysuckom Novom
Meste uskutočnilo sviatočné stretnutie
poslancov mestského zastupiteľstva, dôstojných pánov farárov, predstaviteľov inštitúcií, politických strán, podnikateľov a iných
vzácnych hostí. Stretnutie sa uskutočnilo na
pozvanie primátora mesta Ing. Jána Hartela
a jeho zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej, ktorí
všetkých v úvode privítali.

STRANA 3

Ocenenie
dobrovoľných hasičov

Plesová sezóna
v plnom prúde

Dňa 7. januára 2012 sa v priestoroch Klubu
75 konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Kysuckom Novom
Meste. Okrem vyhodnotenia činnosti zboru za
rok 2011, bol do programu podujatia zaradený jeden významný bod. Primátor mesta Ing.
Ján Hartel poďakoval a ocenil štyroch členov
DHZ KNM za ich záslužnú činnosť. Ocenení dobrovoľní hasiči značnou mierou prispeli
k záchrane historického hasičského vozidla
Tatra 26/30AS. Osobná striekačka je vo vlastníctve zboru už od roku 1930. Bližšie informácie o vozidle a práci na ňom prinášame v rozhovore s Jánom Kormanom.

Tohtoročná plesová sezóna bola zahájená Rybárskym plesom, ktorého tretí ročník sa konal v sobotu 21.januára
v Dome kultúry.

STRANA 6

STRANA 7

MESTO INFORMUJE

Prihovára sa vám prednosta
Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Už v predchádzajúcom príspevku som
vás informoval o úlohách mesta v rámci
prípravy a samotnej realizácie volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky. Len
v krátkosti ešte pripomeniem, že občania
– voliči nášho mesta, ktorí vedia, že v deň
volieb sa nebudú zdržiavať z akýchkoľvek dôvodov v mieste trvalého bydliska,
si od 9. februára do 8. marca tohto roku
môžu na Referáte evidencie obyvateľov
Mestského úradu v Kysuckom Novom
Meste vybaviť voličský preukaz, ktorý
každého voliča bude oprávňovať na zápis
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
inom volebnom okrsku na Slovensku a na
vykonanie samotného volebného aktu.
Ďalej musím spomenúť, že v našom meste máme 501 obyvateľov, ktorí nemajú
bližšie určený trvalý pobyt. Z tohto počtu
je až 405 voličov. Je zrejmé, že všetci
ani nevedia, že majú svoj posledný trvalý pobyt zrušený, a že v súčasnosti je ich
bydlisko evidované len na obci v zmysle
zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení neskorších predpisov. Títo obča-

nia sú zapísaní ako voliči vo volebnom
okrsku č. 006 na Belanského ul. v budove Klubu 75. Kompletný zoznam týchto
občanov bude zverejnený na úradnej tabuli mestského úradu a rovnako na budove,
kde môžu ísť voliť. Takýmto zoznamom
bude disponovať i každá zapisovateľka
ostatných volebných okrskov, aby mohla týchto občanov informovať, v ktorom
volebnom okrsku sú zapísaní a kde teda
môžu ísť voliť. V januári sme vykonali
aj prvé zasadnutie okrskových volebných
komisií, na ktorom okrem vykonaného
školenia a zloženia sľubu v zmysle zákona, boli určení i jednotliví predsedovia
a podpredsedovia okrskových volebných
komisií – žrebom. Na záver tejto časti
môjho príspevku chcem občanom mesta oznámiť, že do 14. februára im bude
doručený zoznam zaregistrovaných kandidátov jednotlivých politických strán
a hnutí spolu s oznámením o čase a mieste konania volieb.
Z aktivít mesta v januári tohto roku
chcem spomenúť ukončenie rekonštrukcie a modernizácie mestského rozhlasu úspešným dodávateľom z verejného
obstarávania. K existujúcemu systému
drôtového rozhlasu, ktorý je pomerne
zastaraný a rozmiestnenie jednotlivých
reproduktorov zodpovedá dobe, v ktorej boli montované, bol včlenený sys-

tém bezdrôtového spojenia a umiestnené
nové bezdrôtové hlásiče s reproduktormi
s potrebnými komponentmi. Tieto boli
umiestnené v častiach mesta a uliciach,
kde zatiaľ neboli žiadne reproduktory
drôtového rozhlasu alebo kvalita vysielania
bola na dnešné podmienky nevyhovujúca.
Postupne bude vymenený celý systém drôtového spojenia za bezdrôtový. Je potrebné
pripomenúť, že doteraz existujúci systém
neumožňoval, aby v krízových situáciách
boli všetci občania varovaní pred prípadným nebezpečenstvom, nakoľko, ako už
bolo vyššie spomenuté, nebolo ozvučené
celé územie mesta. A navyše, systém nebol
zálohovaný, čo pri výpadku elektrickej
energie znamenalo, že v danom časovom
úseku nebolo možné upozorňovať občanov
na dôležité oznamy.
V minulom mesiaci iný úspešný dodávateľ
z verejného obstarávania začal s výmenami okien na budove jedálne a vo vestibule
Základnej školy Dolinský potok. Rovnako začal aj s výmenou okien zasklených
stien schodiska tejto školy. Ďalší úspešný
dodávateľ začal podľa harmonogramu
s výmenou ostatných okien v rámci celého objektu tejto školy. Kompletná výmena
by mala byť ukončená do konca februára
tohto roku. Týmito prácami mesto skončí
kompletnú výmenu okien všetkých našich
základných škôl.

Parlamentné voľby 2012
Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice, bytové a rodinné domy primátorom mesta Kysucké Nové
Mesto pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať 10. marca 2012.
Volebný okrsok
001
002
003

Volebná miestnosť
Gymnázium Jesenského č.2243/21
Gymnázium Jesenského č.2243/21
MŠ 9.mája č.1292/11

004
005

MŠ 9.mája č.1292/11
ZUŠ Štúrova č.376/1

006

Klub 75 Belanského č.75/67

007
008
009
010

Dom kultúry Litovelská č.871/3
Dom kultúry Litovelská č.871/3
ZŠ Clementisova č. 616
ZŠ Dolinský potok č.1114/28

011
012
013

ZŠ Dolinský potok č.1114/28
Kultúrny dom Bud. Lehota č.225
Kultúrny dom 0škerda č.91
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Voliči bytom
Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká
Sládkovičova
9.mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie
Štúrova bytové domy súp. č. 1210, 1211
Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300, 1301, 1302, 1190, 2822, 2823
Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp. č. 1303, 1304, 1305, SNP,
ČSA rodinné domy, ČSA bytový dom súp. č. 1306
Hviezdoslavova, 1.mája, Belanského, Nám. slobody, Pivovarská, Komenského, Nábrežná
Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská
Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny
Clementisova, Dlhomíra Poľského
Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni,
Kukučínova
Hurbanova, Dubská c., Neslušská cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť
Budatínska Lehota
Oškerda

SPRAVODAJSTVO

pokračovanie z 1. strany
Poďakovali im za všetko, čo robia pre mesto a jeho obyvateľov. A keďže sa stretnutie
konalo na začiatku nového roku 2012, pridali aj srdečné blahoželanie.
Cieľom stretnutia bolo aj informovanie
o dianí v meste v predchádzajúcom roku
a predstavenie plánov na nastávajúce obdobie. Primátor mesta pri tejto príležitosti povedal: „Viem, že aby sa veci darili,
je potrebné položiť dobrý základ hneď
na začiatku plánovacieho obdobia, čo si
vyžaduje okrem iného aj potrebný čas na
prípravu. Preto si veľmi vážim, že ste si ho
našli aj pre toto stretnutie, ktorého cieľom
je, aby sa aspoň na chvíľu zišli predstavitelia nášho mesta reprezentujúci jeho spoločenstvo v rôznych oblastiach.
Ak dovolíte, chcel by som Vás informovať
o dianí v meste v uplynulom roku, zo zrealizovaných akcií by som spomenul :
■ Bežná údržba komunikácií - 102 238 €
(vodorovné značenie komunikácií a parkovísk, oprava výtlkov, odstraňovanie
porúch ciest a chodníkov, priepustov,
riešenie odvodnení a pod.),
■ Stavebné úpravy chodníkov na Ulici
ČSA, stavebné úpravy komunikácie na
Revolučnej ulici,
■ Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu - bezdrôtový systém v častiach – Budatínska Lehota, Oškerda, Podstránie, Neslušská cesta, Dubie,
■ Spevnenie plôch pri obytných domoch
– 1 785 m2, vzniklo 130 parkovacích
miest,
■ Spevnenie plochy za Mariánskym kostolom - 825 m2,
■ Stavebné úpravy bytového domu Cesta
do Rudiny - uzatvorenie pavlačí a schodišťa,

■ Výstavba chodníka k bytovému domu
Cesta do Rudiny vrátane verejného osvetlenia a mestského rozhlasu,
■ Realizovanie 3. etapy výmeny okien na
budove MŠ Komenského,
■ Nákup veľkokuchynského sporáka,
oprava kanalizácie v kuchyni, náter strechy, rozobratie nefunkčného komína na
budove MŠ Litovelská,
■ Realizovanie 2. etapy výmeny okien na
budove MŠ 9. mája,
■ Nákup a inštalácia nového školského zvonenia a rozhlasu, nákup kotlov
a chladiacej skrine do školskej jedálne,
oprava sociálnych zariadení v budove
ZŠ Nábrežná,
■ Výmena umelej trávy na polyfunkčnom
ihrisku ZŠ Clementisova,
■ Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični a šatniach, vytvorenie a vybavenie
triedy pre 1. ročník v budove ZŠ Dolinský potok,
■ Zateplenie budovy A a zastrešenie terasy
pri budove ZUŠ,
■ Nákup a inštalácia zariadenia detských
ihrísk – preliezačky na dvoch miestach na
sídlisku Kamence a na Litovelskej ulici.
Je to pomerne veľa akcií, ktoré sa nám
podarilo zrealizovať aj vďaka vysokej efektívnosti verejného obstarávania.
K otváraniu ponúk bývajú prizvaní všetci záujemcovia o danú zákazku a majú
možnosť formou mini dražby ešte svoju
ponuku upraviť. Tiež sme využili formu
elektronických dražieb pri obstarávaní
kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb
a iných tovarov pre mestský úrad. Keď
spomínam projekty, je potrebné vás informovať aj o projekte Regenerácia centrálnej
zóny mesta, ktorý sme podali ešte v pred-

chádzajúcom období. Bol úspešný a máme
so štátom podpísanú zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. Ak by
sa postupovalo podľa dohodnutého harmonogramu, bol by toho času projekt už zrealizovaný. Bohužiaľ nestalo sa tak. Tesne
pred začatím realizácie, po kontrole SO/RO
pre ROP (Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program), nám oznámili, že musíme
počkať, lebo regionálny orgán príslušného
ministerstva dostal anonym napádajúci
verejné obstarávanie a dôjde k opätovnej
kontrole Úradom pre verejné obstarávanie.
Výsledok kontroly, ktorý sme dostali až po
8 mesiacoch, obsahoval výhradu, že mesto porušilo zákon o verejnom obstarávaní
tým, že diskriminovalo potenciálnych záujemcov, ktorí sa neprihlásili pre prísne podmienky zadané vo výzve na predloženie
ponúk. Realizácia projektu bude prebiehať
v nastávajúcom období. V súčasnosti sa
ukončuje proces druhého výberového
konania na dodávateľa stavby. Vyhodnocovanie ponúk ma tiež svoje úskalia, napr.
najnižšia cenová ponuka od Cestné stavby
Nitra, a. s. bola posúdená projektantom
ako nereálna a uvedená firma ani nedoručila stanovisko k vyjadreniu projektanta
obstarávateľovi, ktorý spochybnil reálnosť
ponuky v niektorých položkách. Preto
je vybratým uchádzačom ďalší účastník
verejného obstarávania Združenie KNM
Doprastav, a. s. Ostáva už len kontrola SO/
RO pre ROP, podpísanie zmluvy o dielo
a následne podpísanie dodatku k zmluve
o nenávratný finančný príspevok.“
Slávnostné stretnutie pokračovalo diskusiou o možnostiach spolupráce, riešeniach
problémov a rozvoji mesta.

Zápisky z kroniky školy
v Budatínskej Lehote – r. 1936 – 1937
V roku 1936 maly sa robiť ďalšie práce na
úprave novej cesty, avšak nepracovalo sa
nič. Cesta nie je dorobená, obecné zastupiteľstvo sa jej viac nevenuje a takto cesta je
nepouživateľná.
Deň slobody 28. X. 1936 bol oslávený za
účasti oboch tried a obecenstva. Oslavy
boly spojené s rozhlasom. 30.X.1936 bola
tiež pripomenutá Martinská deklarácia.
Cez prázdniny štát previedol opravy a síce
na žumpe fekálovej bola prevedená betónová práca a školská studňa bola opatrená
novou pumpou.
V tomto roku bol zakúpený nový nábytok
do triedy, ktorý zakúpil ref. mšano1 v Brati-

slave od firmy O. Trávniček v Žiline za cenu
9 300,- Kč. Nábytok pozostáva: 30 dvojsedadlových lavíc typ 22, 1 listová tabuľa, 2
stoličky Thonet, 1 katedra typ 75, 1 skriňa
typ 120 a 1 stojan na mapy a obrazy.
Školopovinných detí v tomto roku je
zapísaných 119. Až do tohto roku v obci
je len jedna politická strana a to Slovenská
– Hlinková ako organizovaná.
Nakoľko Obecné zastupiteľstvo je slabými
členmi tejto strany zastúpené, sú to väčšinou starý občania až 70 roční a títo nemajú
porozumenie ustúpiť pre ich synov, preto
je založená druhá politická strana „Sociálna demokratická robotnícka“ a organizujú

sa vesmes mladí ľudia. Strana sa nadočakávania ujala a priebehom celkom kľudným. Zakladateľom tejto strany je Robert
Adamuško podporovaný v začiatkoch
správcom školy Emilom Laurenčíkom,
uznávajúc potrebu dvoch strán v miestnom
zastupiteľstve.
V tomto roku odchádza do penzii p. prezident T. G. Masaryk osloboditeľ a nastupuje na jeho miesto Dr. Eduard Beneš.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: 1 Referát Ministerstva školstva a národnej obrody
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Evidencia obyvateľov

Kysuckého Nového Mesta
Začiatok roka býva spojený s rôznymi štatistikami a konštatovaniami. Často využívanými štatistickými údajmi, ktoré
charakterizujú určité územie, napr. mesto, sú demograﬁcké
údaje. Zaznamenávajú sa mnoho rokov či už v číselnej alebo
graﬁckej podobe a vypovedajú o počte a štruktúre obyvateľov
daného územia.
Majú výpovednú hodnotu pre oblasť
ekonomiky, sociálnych vecí, školstva,
zdravotníctva apod. Najväčší význam
pre rozvoj československej demografie
má Antonín Boháč (1882-1950), vtedajší

da. Údaje sa pravidelne využívajú, napr.
v tieto dni na realizáciu Parlamentných
volieb 2012. Jednotlivé údaje sa štvrťročne nahlasujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

Údaje o obyvateľoch mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2011:
Údaje k 31.12. 2011
Počet obyvateľov
Prírastok
narodením (prirodzený prírastok)
obyvateľstva
prisťahovaním (migračný prírastok)
Úbytok
úmrtím (prirodzený úbytok)
obyvateľstva
vysťahovaním (migračný úbytok)
podpredseda Štátneho úradu štatistického. V súčasnosti na Slovensku zastrešuje
demografické aktivity Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ktorá bola
založená v roku 1968. Zber a spracovanie
demografických údajov zabezpečuje Štatistický úrad SR.
Jedným zo zdrojov získavania demografických údajov je sčítanie obyvateľstva,
ktoré prebehlo na Slovensku a v iných
krajinách Európy minulý rok. Ďalším
zdrojom je register obyvateľstva. V registri sa nachádzajú záznamy o všetkých
obyvateľoch žijúcich na určitom území.
Do registra vstupuje osoba narodením
alebo prisťahovaním, priebežne sa evidujú o osobe jednotlivé demografické
údaje (sobáš, rozvod, sťahovanie, úmrtie).
Úmrtím alebo vysťahovaním sa osoba
z registra vyraďuje. Od 1. júla 2008 funguje informačný systém REGOB – register obyvateľstva v Slovenskej republike.
Na Mestskom úrade v Kysuckom Novom
Meste sa vedie evidencia obyvateľstva.
Aktualizácia evidencie je náročná, spadajú do nej aj údaje o obyvateľoch mestských častí Budatínska Lehota a Ošker-
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15 801
143
151
123
244

Štruktúra obyvateľstva
mesta podľa pohlavia
k 31. 12. 2011:
Ženy:
Muži:

8 063
7 741

Sobášnosť a rozvodovosť
v meste v roku 2011:
Počet sobášov: 85
Počet rozvodov: 43

Na porovnanie uvádzam
počet obyvateľov mesta
v predošlých rokoch:
Rok 2010:
15 874
Rok 2000:
16 377
Rok 1990:
17 188
Jedným z dôvodom klesajúceho počtu
obyvateľov v posledných rokoch je aj
sťahovanie sa rodín do obcí a odchod
občanov do zahraničia, či už za prácou
alebo príbuznými.

Niekoľko údajov z knižných
prameňov o raste počtu obyvateľov v meste:
Rok
1658
1672
1828
1900
1910
1919
1921
1930
1940
1948
1965
1970
1975
1984

Počet obyvateľov
asi 400
okolo 700
2 114
1 824
2 014
1 964
2 160
2 416
2 655
2 670
5 660
7 294
12 191
15 503

Za konkrétne informácie a údaje ďakujem pracovníčke mestského úradu p.
Božekovej.
Dušana Šinalová

ŠKOLSTVO
Stredná odborná škola
strojnícka privítala vzácnych
hostí

Pasovanie prvákov
a Čarovná noc na hrade
Suľkov

Žiaci a pedagógovia Strednej odbornej
školy strojníckej v KNM sa stretli 16.
januára 2012 s predsedom Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Jurajom Blanárom a v príjemnej atmosfére sa porozprávali o súčasných starostiach školy. Žiaci si
pochvaľovali takmer kamarátsky prístup
pána predsedu a jeho vysoko profesionálny
rozhľad. Zároveň im imponoval záujmom
o ich budúce uplatnenie napríklad aj v krajinách Európskej únie. Učitelia a majstri
odbornej výchovy svoje otázky smerovali na oblasť postavenia učiteľa v dnešnej
spoločnosti. Spolu s predsedom Žilinského samosprávneho kraja si priestory teoretického a praktického vyučovania prezrela
aj riaditeľka odboru školstva a športu Ing.
Dana Mažgútová, PhD. Delegáciu dopĺňala Ing. Radka Kulaviaková z oddelenia
komunikácie s verejnosťou. Hostí sprevádzal riaditeľ Mgr.,Ing. Ondrej Holienčik
spolu so zástupcami školy.
Z. Ballayová

Dňa 9. 12. 2011 sa na ZŠ Dolinský potok
v KNM uskutočnila akcia, ktorej sa už
každoročne tešia najmä malí prváčikovia.
Tvorili ju dve časti: Pasovanie prvákov,
vďaka ktorému konečne vstúpili do žiackeho stavu. Potom nasledovala Čarovná noc na našom „Suľkovskom hrade“.
A ako to celé prebiehalo?

Aby zvieratká v zime
nehladovali
Konečne napadol sneh! Tešili sa všetky
deti z Materskej školy na Ulici 9. mája
v KNM. Čakali naň márne celé vianočné
prázdniny.

Vedia však, že nie každý živý tvor je touto snehovou nádielkou nadšený. Spoločne
v rámci výchovno – vyučovacieho procesu
sa porozprávali o tom, ako ťažko sa v zime žije zvieratám v lese a vtáčikom, ktoré
neodleteli do teplejších oblastí. Bez pomoci dobrých ľudí by mnohé neprežili. Keďže
deti majú radi zvieratá a prírodu, priniesli
z domu suchý chlebík, jabĺčka a zeleninu. Spoločne všetky tieto dobroty zaniesli
zvieratám do blízkeho lesa. Nezabudli ani
na vtáčiky. Do kŕmidla, ktoré je v školskej
záhrade, deti nasypali semienka slnečnice
a vtáčieho zobu. Kŕmidlo naďalej pravidelne kontrolujú a aj do lesa sa ešte chystajú.
Uč. 7. triedy MŠ Ul. 9.mája KNM

Ako sa patrí, pri „bráne“ hradu vítali prváčikov zbrojnoši. Po vstupe sa ich
ujali dvorné dámy. A aby sa mohli dostať
až k pánu kráľovi, vládcovi celého hradu,
museli prekonať rôzne úlohy. Po ich zdolaní ich dvorné dámy odviedli do dvorany.
Keď boli prváčikovia všetci, tak vstúpil
pán kráľ (p. riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek),
zasadol na svoj trón a žiaci netrpezlivo čakali na pasovanie. Na obrade boli
prítomní všetci dvorania: dvorné dámy,
šašovia a zbrojnoši. Prváci to zvládli na
jednotku a pán kráľ ich s radosťou všetkých prijal na svoj hrad.
Po pasovaní nasledovala Čarovná noc. Pre
žiakov boli pripravené kráľovské komnaty,
ktoré mohli navštíviť: komnata múdrosti,
šikovnosti, zábavy, zdatnosti či strachu.
V nich museli plniť rôzne úlohy a preukázať svoju šikovnosť a odvahu. Po ich
zvládnutí čakala prváčikov noc plná čarov a kúziel. Na záver patrí poďakovanie
nášmu žiackemu parlamentu a všetkým
pedagógom, ktorí sa do akcie zapojili.
Mgr. Katarína Halúsková,
ZŠ Dolinský potok

Funkčné inovačné
vzdelávanie
Každý riaditeľ a ďalší riadiaci zamestnanec základnej školy, centra voľného
času či základnej umeleckej školy musí
absolvovať funkčné vzdelávanie, ktorého doba platnosti je 7 rokov. Neskôr si

takýto zamestnanec musí obnoviť svoje
kompetencie prostredníctvom funkčného inovačného vzdelávania. Vzdelávanie
je hradené z prostriedkov EÚ, v projekte
Profesijný a kariérny rast pedagogických
a odborných zamestnancov.
V dňoch 18.-19. januára 2012 sa zúčastnili
riadiaci pedagogickí zamestnanci z mesta a jeho okolia tohto typu vzdelávania
v učebni Základnej školy ul. Clementisova.
Poskytuje ho detašované pracovisko regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici v Žiline.
Cieľom vzdelávania je obnova a zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných
pre výkon riadiacich činností. Lektorkou
vzdelávania bola PaedDr. Mária Šnídlová.
Inovačné vzdelávanie má rozsah 60 hodín
a ukončuje sa záverečnou prezentáciou
a pohovorom pred komisiou. Podľa vyjadrenia PaedDr. Šnídlovej obsah seminárov
nie je reprodukciou už známych poznatkov ale prináša inovácie zostavené do
troch modulov. Prvý sa týka legislatívnych
zmien. Druhý modul obsahuje inovácie
z oblasti výchovy a vzdelávania a riadenia
zmeny. Obsahuje tiež informácie o autoevalvácii školy, čo je vyššia kvalita sebahodnotenia, ktorou sa hodnotí stav výchovy
vzdelávania v škole a vyvodzujú sa ďalšie
kroky a postupy. Personalistika je obsahom
tretieho modulu, konkrétne ide o kompetencie učiteľov, hodnotenie zamestnancov
a ich rozvoj. Vďaka spolupráci s Mestom
Kysucké Nové Mesto sa vzdelávanie mohlo konať v našom meste a v čase, kedy
majú riadiaci pracovníci voľný deň.
Dušana Šinalová

Zápis detí do prvého ročníka
V dňoch 16.-17. januára 2012 prebiehal vo
všetkých troch základný školách v meste
zápis detí do prvého ročníka. Konal sa
v zmysle ustanovení školského zákona,
vyhlášky o základnej škole a v zmysle
zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Zápisu sa zúčastnili učitelia prvých
ročníkov, odborní zamestnanci centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a zároveň aj pani učiteľky z materských škôl. Zápis prebiehal
v dôstojných a príjemných podmienkach.
Odborní zamestnanci zisťovali školskú zrelosť budúcich prváčikov. Deti odchádzali
radostne zo svojej prvej návštevy školy
a mali možnosť si vybrať pripravené darčeky zhotovené staršími žiakmi.
Dušana Šinalová
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HOSŤ MESIACA
V RUBRIKE HOSŤ MESIACA SME SA ROZPRÁVALI S JÁNOM KORMANOM, ČLENOM
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V KYSUCKOM NOVOM MESTE, KTORÝ SA
ZASLÚŽIL O ZÁCHRANU HISTORICKÉHO HASIČSKÉHO VOZIDLA
Ste členom Dobrovoľného hasičského
zboru v Kysuckom Novom Meste. Čo vás
k tomuto koníčku priviedlo a kedy?
Obaja moji rodičia v rokoch 1960 - 2008
boli členmi Hasičského zboru v Kysuckom
Novom Meste. Pôvodne to bola skôr moja
povinnosť, ku ktorej ma viedli rodičia, ale
neskôr práca v DHZ sa stala obľúbeným
spôsobom trávenia voľného času. Tiež som
v rokoch 1977 - 1981 hrával v hasičskej
kapele DHZ v Kysuckom Novom Meste.
Z rodinných príslušníkov je členka DHZ aj

dcéra Monika . Od tohto roku sú dobrovoľnými hasičmi aj ostatní rodinní príslušníci.
V júli ste v rámci Beskyd Rallye 2011
predstavili nielen obyvateľom Kysuckého Nového Mesta vynovené hasičské vozidlo Tatra 26/30AS. Mohli by ste nám ho
bližšie predstaviť?
Ide o vozidlo, ktoré je naozaj výnimočné.
Na Slovensku je už len jediné takéto vozidlo
Tatra 26/30AS – osobná striekačka. Jedná
sa o vozidlo s trojnápravovým podvozkom,
ktorý sa montoval aj pre vojenské sanitky,
vojenské autobusy a turistické autobusy.
Bol prispôsobený na jazdu v ťažšom teréne.
Tatra 26/30AS bola v minulosti významná
aj tzv. pretekmi do schodov. Celý korpus
auta je drevený.
Na stretnutí Beskyd Rallye 2011 bolo 97
áut - veteránov a Tatra 26/30AS upútala
veľkú pozornosť aj u najstarších účastníkov veterán klubu a zožala veľký úspech.
Aká bola cesta tohto vozidla od jeho získania až po spojazdnenie?
Tatra 26/30AS bola zakúpená v roku 1930,
bola majetkom Dobrovoľného hasičského
zboru v Kysuckom Novom Meste. Na spomínanú Tatru bola v 30-tych rokoch urobená verejná zbierka vrátane tunajších dobrovoľných hasičov. Bolo vyrobených 500 ks
plechových odznakov s reliéfom vozidla.
Získané financie zo zbierky a z predaja

odznakov boli použité na zakúpenie Tatry
26/30AS.
30. 4. 1945 znelo rozhodnutie veliteľa oslobodzovacej armády rekvirovať pre armádu
jedinú automobilovú striekačku v okrese.
V tom istom roku bola Tatra nájdená na
Morave v Uhorskom Hradišti. Tamojší hasiči podľa nápisu na dverách „DHS KNM“
identifikovali vozidlo a telegraficky informovali hasičov z Kysuckého Nového Mesta. Členmi nášho zboru bola prevzatá a prevezená do Brna na opravu. Po tejto oprave
vozidlo nepretržite slúžilo svojmu účelu až
do 50-tych rokov 20. storočia.
Na vozidle bolo robených ešte zopár opráv,
hlavne po motorickej stránke, kde poškode-

né časti opravovali alebo dopasovali z iných
typov vozidiel členovia DHZ KNM v našej
zbrojnici. Tatra bola využívaná naďalej pri
rôznych príležitostiach, napr. pohreby členov DHZ, súťaže DHZ, výročné oslavy
mesta a podobne. No nič netrvá naveky, aj
naša „tatrovečka“ nakoniec ostala odstavená v zbrojnici, oddychovala a čakala na to,
čo s ňou bude.
Nakoľko Tatra bola v dosť dezolátnom stave, dospel som k názoru, že automobil treba
rozobrať a pokúsiť sa ho svojpomocne opraviť a zrekonštruovať. Do demontážnych
prác sme sa pustili roku 2008, to sme ešte
nevedeli čo všetko nás čaká a čo všetko nám
bude stáť v ceste. Začali sme ho postupne
rozoberať, a keďže nie sme odborníci na
veterány, tak sme si všetko veľmi dôkladne fotili. Oprava jednotlivých dielov či
vyrábanie nových prebiehala väčšinou „na
kolene“. Oslovovali sme rôznych známych,
ktorí mali dielne či skúsenosti s prácou
na veteránoch. Chcem vyzdvihnúť aspoň
tých, čo boli ochotní pomôcť zdarma alebo
za minimálnu odmenu: Baják a syn, Laco
Janoška, Mireček Piňák, Karol Burger, p.
Matejka, Peter Čepeľa, Marián Kándrik.
Dali sme si záležať aj na detailoch: pri

výrobe novej palubnej dosky, nerezových
nášľapov či výrobe poškodených drevených
častí korpusu a pod . Ale podarilo sa. Zohnali sme aj dobové káble.
Toho času nám pomáha aj Stredná odborná
škola strojnícka Kysucké Nové Mesto, p.
Kopták, kde sa v rámci praxe svojich učňov
venujú čisteniu motorickej časti a prípadným malým opravám. Žiaľ, čaká nás ešte
veľa práce na dokončení generálky motora, pri zháňaní a zakúpení originálnych
dobových súčiastok, na čo potrebujeme
ešte nemálo peňazí. Práca trvala tri roky aj
s prestávkami a bola náročná nielen na čas,
ktorý sme ukradli svojim rodinám, ale aj na
financie. A aby som nezabudol, aj na trpezlivosť, ktorá nám občas dochádzala☺ Brali
sme to ako brigádu a neskôr ako koníček.
Hovoríte v množnom čísle, mohli by ste
spomenúť mená tých, ktorý sa na záchrane Tatry podieľali a patrí im tiež poďakovanie?
Svoje zručnosti kutila predviedol Ing. Pavel
Ďurina CSc., veľkou mierou pomohol Štefan Belko a Miroslav Kuric, o propagáciu
(video) sa postaral Emil Lulek. Na drobných prácach – brúsení a čistení bolo nápomocných aj par jednotlivcov, členov DHZ
KNM.
Ako si predstavujete ďalší život tohto
veterána?
Treba mu určite nájsť dobrý a bezpečný
domov. Spolu s p. primátorom hľadáme
vhodné priestory na jeho garážovanie.
Neskôr by sme ho chceli využívať nielen
pri podujatiach DHZ KNM, ale aj pri iných
akciách mesta. Na záver minulého roka sa na
Tatre viezol k deťom sv. Mikuláš, predtým
viezla návštevu z poľského partnerského
mesta Gogolin na podujatie Najlepší guláš.
Ale k dobovému vozidlu patrí aj dobové
oblečenie, takže by sme radi zakúpili pekné
rovnošaty. Všetko je to však o peniazoch,
preto by sme uvítali štedrého sponzora.
Moje veľké prianie a sen je prihlásiť našu
Tatru do Klubu veteránov, čo by si určite
zaslúžila a vo veľkom štýle by reprezentovala naše mesto. Finančne nám na renováciu
karosérie Tatry prispela aj Kysucká kultúrna
nadácia a mesto Kysucké Nové Mesto.
Ďakujem za rozhovor
a prajem veľa úspechov.
Video z podujatia Beskyd Really 2011,
na ktorom je hlavnou hrdinkou Tatra si
môžete pozrieť na: http://www.youtube.
com/watch?v=kqv4xOde1eo

KULTÚRA

Plesová sezóna v plnom prúde
Tohtoročná plesová sezóna bola zahájená
Rybárskym plesom, ktorého tretí ročník
sa konal v sobotu 21. januára v Dome kultúry. Ples otvoril pomyselným gongom
predseda Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Ľubomír Mičian
spolu s moderátorkou večera Janissou,

ktorá aj so svojím Janissa band zabávala
hostí do skorého rána.
Výborne sa zabávajúci hostia mali
možnosť ochutnať špeciality miestnej kuchyne, z ktorých mali najväčší
úspech rybacie špeciality. Počas celej
noci, medzi tanečnými kolami náladu

v sále stupňovala folklórna skupina
Jedľovina pod vedením Miška Studeného, ktorá nakoniec i uzatvárala tohtoročný Rybársky ples v skorých ranných
hodinách.
Marián Mihalda

Nedeľné popoludnie s rozprávkou
Nedeľa 15.1.2012 sa niesla v rozprávkovom duchu. Manželia Stražanovci z Bratislavy predviedli v hlavnej sále Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste deťom
bábkovú divadelnú rozprávku O Červenej
čiapočke.
Malí diváci s úprimným detským pohľadom sledovali príbeh o Červenej čiapočke a zlom vlkovi. A nielen oni, ale aj

ich rodičia a starí rodičia, ktorí ich sprevádzali. A ako to už v rozprávkach býva,
dobro zvíťazí nad zlom. A tak detičky
mohli odísť domov s hrejivým pocitom,
že Červená čiapočka sa zachránila a vlk
bol potrestaný. Okrem príbehu všetkých
zaujali aj klasické bábky a kulisy.
Deti sa môžu tešiť aj na ďalšie nedeľné
rozprávky, ktoré im Mestské kultúrno-

športové stredisko v Kysuckom Novom
Meste počas tohto roku pripraví.
MKŠS

Milovníci country tanca a hudby sa zabávali

V sobotu 14.1.2012 sa konal v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste Country

Únia žien vyzýva
všetky recitátorky
Únia žien Slovenska v Kysuckom Novom
Meste v spolupráci s mestskou knižnicou usporiada v tomto roku už 45. ročník
Vansovej Lomničky, súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy žien. Súťaž umeleckého slova sa uskutoční dňa 23. 02.
2012 o 14.30 hod. v zasadačke mestskej
knižnice.
Zúčastniť sa môžu recitátorky, ktoré
dovŕšili 16 rokov, preto srdečne pozývame
študentky stredných škôl a samozrejme aj
ženy, ktoré majú kladný vzťah k poézií.
Súťaž bude rozdelená do dvoch kategórií:
od 16 do 25 rokov a od 25 rokov vyššie.
Záujemkyne o recitáciu sa môžu prihlásiť
osobne v Mestskej knižnici v Kysuckom
Novom Meste, telefonicky 041/4212732,
0910793390 alebo mailom: uniazien.
knm@gmail.com. Pre víťazky sú pripravené vecné ceny a zároveň postúpia
do krajského kola, ktoré sa bude konať
v Žiline.

večer. Zúčastnili sa ho nielen členovia country kurzu, ktorí tak ukončili kurz venčekom,
ale aj všetci tí, ktorí majú radi country hudbu
a tanec. Okrem miestnych, prišla aj početná
skupina priaznivcov country zo Žiliny.
Programom sprevádzal vedúci country
kurzu Vlado Vaňa a do tanca hrala a o príjemnú zábavu sa postarala hudobná skupina COUNTRY STEPS z Ružomberka.
Členovia country kurzu predvádzali na

parkete tance, ktoré sa počas kurzu naučili, ale učili sa aj nové pod dohľadom
country majstra Vlada Vaňu. Nálada bola
naozaj výborná, nechýbala ani tombola či
chlieb natretý s masťou a cibuľou.
Nadránom, keď zazneli posledné tóny
hudby, rozchádzali sa zabávajúci domov
s príjemnými pocitmi a so želaním, aby sa
podobná akcia zopakovala aj nabudúce.
MKŠS

Pozývame aj všetkých milovníkov umeleckého slova, aby prišli povzbudiť
súťažiace.
Štefánia Buková

daných 158 rôznych podujatí. Knižničný
fond sa rozrástol o 834 nových knižničných jednotiek.
Ministerstvo kultúry SR v uplynulom roku
podporilo 3 projekty realizované v knižnici, o ktorých sme písali v predošlom čísle
Zvestí KNM. Chceli by sme však poďakovať všetkým, ktorí prispeli na rast knižnice
svojimi 2 percentami z daní, p. Hochovi
za úhradu predplatného časopisu Požiarnik a ďalším, ktorí darovali knižnici nové
a zaujímavé knihy a časopisy. Finančné
prostriedky získané z daní boli využité
na zakúpenie výstavných panelov, ktoré
využíva nielen knižnica, ale na prezentáciu
svojej činnosti aj iné organizácie v meste.
Rok 2011 patril aj zaujímavým podujatiam, ktoré sa konali v priestoroch knižnice. Čítajme si bol úspešný pokus o rekord
v simultánnom čítaní detí na celom Slovensku. Na jeseň sa v knižnici konali ďalšie podujatia s veľkou účasťou Strašidelné čítanie a Jurinova jeseň.
Dušana Šinalová

Mestská knižnica
v roku 2011
Mestská knižnica je kultúrno-vzdelávacia
inštitúcia s dlhoročnou tradíciou v meste. Neustále rozširuje služby a poskytuje
bohatý a rôznorodý knižničný fond.
V roku 2011 knihovníčky zaevidovali
78.390 výpožičiek, čo je nárast o 2.261
oproti roku 2010. Počas dvanástich mesiacov prekročilo prah knižnice 35.350
návštevníkov. Zaregistrovalo sa 2.387
čitateľov, z toho bolo 870 vo veku do 15.
rokov. Oproti roku 2010 je to nárast o 49
registrovaných čitateľov, najmä detí, čo je
veľmi pozitívne. Okrem výpožičiek boli
poskytnuté aj iné služby: cez medziknižničnú výpožičnú službu bolo sprístupnených 240 dokumentov (kníh a článkov),
vypracovaných bolo 33 rešerší, usporia-
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Plán zasadnutí na rok 2012
Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2012. Začiatok zasadnutí je stanovený na
13.00 hod.

Narodenie detí
Laura POTOČANOVÁ, Nikola BORISOVÁ, Diana
GREŠÁKOVÁ, Jozef STALMAŠEK, Karin OBERTOVÁ,
Nina DOLINOVÁ, Alex KARÁSEK, Vanesa JANTOŠÍKOVÁ, Gabriela RAPAŇOVÁ, Lukáš ORAVEC, Adam
STANÍK, Sára HODÚLOVÁ.
Prvé dieťa narodené v roku 2012 v Kysuckom Novom
Meste: Tatiana HOFFEROVÁ – nar. 01.01.2012

I. štvrťrok
II. štvrťok
III. štvrťrok
IV. štvrťrok

Zasadnutie MsZ
16. február 2012
19. apríl 2012
14. jún 2012
13. september 2012
13. december 2012

Zasadnutie MsR
1. február 2012
4. apríl 2012
30. máj 2012
30. august2012
28. november 2012

Všetkým obyvateľom nášho mesta pripomíname, že zasadnutie je
verejné a každý občan nášho mesta má právo zúčastniť sa ho.

INZERCIA
Veštenie, odrobenie, očista aury a dodanie energie. Taktiež
zistím, kto vám škodí a odstránim túto zlú energiu. Tel:
0908 513263
Predám garáž na Ul. Clemetisovej 0905 466 034

Manželstvo uzavreli

DREVONA GROUP Bratislava prenajme skladové priestory vo výmere cca 1 000 m2 v objekte nachádzajúcom sa
v centre mesta. Cena dohodou. Kontakt 0918 605255.

Vladimír TARHAJ a Mária ZMEČKOVÁ
Marián KUBIŠTA a Ing. Katarína BREŽNÁ
Štefan VLČEK a Zuzana BARČÍKOVÁ

Predám garáž v KNM. Tel.: 041/5007171
Predám 5 - izbový byt na Kamencoch 97 m2. Cena 62 000 €.
Tel.: 0915 808510
Predám 1-izbový byt Žilina - centrum 55m2, cena 43 000€.
Tel.:0915 808510
Exkluzívny rodinný dom Oškerda. Tel.: 041/5007171
Predám 3 - izbový byt 63 m2 s balkónom v pôvodnom stave na
Lipovej ulici. Cena 46 000 €, Tel.: 0915 808510

Lekáreň v pohotovosti
(8,00 – 12,00 hod.)

Opustili nás
Štefánia ŠVAŇOVÁ
Štefan ADÁMEK
Pavol ĎURINA
Eugénia KUČEROVÁ
Milan ŠVAŇA
Adam HURTOŠ
Štefan BELKA
Mária HALUZOVÁ
Magdaléna ŠULAJOVÁ
Jozefína GREŇOVÁ
Anna SVRČKOVÁ
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† 86 rokov
† 86 rokov
† 82 rokov
† 96 rokov
† 78 rokov
† 61 rokov
† 96 rokov
† 82 rokov
† 89 rokov
† 83 rokov
† 80 rokov

SOBOTA 4. 2. 2012

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA 5. 2. 2012

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA 11. 2. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
NEDEĽA 12. 2. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
SOBOTA 18. 2. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
NEDEĽA 19. 2. 2012 LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
SOBOTA 25. 2. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
NEDEĽA 26. 2. 2012 LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Poďakovanie
S bolesťou v duši a slzou v oku,
na Tvoju dobrotu, na Tvoju lásku
budeme navždy spomínať.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za
prejavenú úprimnú sústrasť na rozlúčke s našim milovaným
manželom, otcom, dedkom a pradedkom

Štefanom Belkom,
ktorý nás opustil dňa 3. januára 2012 vo
veku nedožitých 97 rokov.
smútiaca rodina

Spomienka
Dňa 11. januára 2012 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny a dňa 9. februára 2012 10. výročie úmrtia manžela, otecka,
deduška

Ing. Ivana Svrčka
z Radole
Ďakujeme za tichú spomienku, ktorí nezabudli.
S úctou a vďakou spomína manželka a deti
s rodinami.

Dňa 11. februára 2012 si pripomenieme 3. smutné výročie úmrtia
Úprimne ďakujeme celej najbližšej rodine, príbuzným, priateľom
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary pri poslednej
rozlúčke s našim drahým

Milanom Švaňom
z Budatínskej Lehoty,
ktorý nás opustil 29. decembra 2011 vo veku
78 rokov. Zároveň ďakujeme pánovi farárovi
Jánovi Uskobovi za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina – manželka a dcéry s rodinami

Dňa 28. decembra 2011 nás navždy opustila vo veku 96 rokov
naša drahá „starka“

Eugenia Kučerová
Ďakujeme príbuzným, susedom a známym za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na
poslednej rozlúčke. Zvlášť ďakujeme pánovi farárovi PaedDr. Pavlovi Mazúchovi za
dôstojnú rozlúčku so zosnulou.
smútiaca rodina

Ivana Kubíka
Čas plynie a nevráti, čo vzal, ostali spomienky a v srdci žiaľ.
S láskou spomína syn, rodičia a brat s rodinou.

Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienka na Teba ostáva v nás.
Dňa 27. februára 2012 si pripomenieme 5. výročie, čo nás opustil
manžel, otec, starký

František Javorík
S láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami.

Dňa 2. februára 2012 bude 10 rokov, čo nás opustil
Dňa 15. februára 2012 si pripomenieme nedožité 71. narodeniny

Štefan Lalinský

MUDr. Márie Tumovej,

z Budatínskej Lehoty.
Spomínajú manželka, syn Ján s rodinou a syn Pavol.

bývalej spolupracovníčky z detskej ambulancie Polikliniky
Kysucké Nové Mesto, ktorá zomrela 9. decembra 2011. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou bývalé spolupracovníčky.
Dňa 28. decembra 2011 nás navždy opustila vo veku 92 rokov
naša mamička, starká a prastarká

„Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach!“
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14. januára 2012 v Lexingtone, štát
Massachusetts, USA zomrel vo veku 52 rokov brat, strýko, krstný otec

Paulína Papánová,
rod. Šurinová
z Radole
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Ing. Jaroslav Tabak
S láskou spomínajú sestra Mária
s dcérami a ich rodinami.
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KRÍŽOVKA / DOLPŇOVAČKA
Správne znenie tajničky z čísla 1/2012 znie: „...zmokne aj pod strechou“.
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mária Barčíková, Povina č. 99 – 6,00 €, 2. Irena Vlčková,
Radoľa č. 83 – 5,00 €, 3. Emília Ripelová, Jesenského 1170, KNM– 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu
prevziať v pokladni MsÚ KNM, 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 2/2012 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 02. 2012.

č. 2

Dale Carnegie:
Keď ti osud podá citrón, ......................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
abra, ei,
Otto, Als,
Pacov

citoslovce veľkonočné
bolesti
vajíčko

odborník
v logistike

marocká
objemová
jednotka

Melbourne
Symphony
Orchestra

vajce, po
nemecky

podvedie

beznádejnosť

česky
nakladateľ

2. časť
tajničky

mliečny
nápoj

rímske číslo
49

predložka

pobozkanie
sicílska
sopka

1. časť
tajničky
minoha,
root, Una,
Ijala, ou

KUPÓN
KRÍŽOVKA
S TAJNIČKOU

odborníci vo
vinárstve

predpona
(pôda)

hnev, po
česky

česká obec

vazal
larva mihule

týkajúca sa
psa

koreň, po
anglicky

dánske sídlo

skorá (kniž.)

Open Office

ribonukleová
kyselina

planétka

3. časť
tajničky

ocinko

patriaci
Rene

prázdna
strana v
knihe

kmeň v
Nigérii

DOPLŇOVAČKA PRE DETI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Kto vyrába kolá.
2. Potkan.
3. Týkajúci sa kože.
4. Časti striech.
5. Kto pracuje vo vyhni.
6. Dojnica.
7. Kačica.
8. Plod kokosovníka.
9. Rody.
pomôcka: klany

KUPÓN

č. 2

DOPLŇOVAČKA
PRE DETI

Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie
doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvestí KNM,
Belanského 9 alebo odpoveď osobne
doručí do mestskej knižnice najneskôr do
20. 2. 2012 získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2012 znie: „Guľovačka“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Kristínka Petríková, Sláčkovičova 1231, KNM. Výherca si vecnú cenu môže
prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do 28.2.2012.
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II. ročník Štefanského basketbalového turnaja
Po dobrých ohlasoch z predošlého prvého ročníka tohto vianočného basketbalového podujatia a letného Čuhárskeho
Streetballu 2011 sa Čuhárske mačety rozhodli opäť zorganizovať, už druhý ročník
Štefanského Basketbalového Turnaja.
Táto športová udalosť, ktorá sa konala
26.12.2011 so začiatkom o ôsmej hodine ráno sa tento krát odohrala v telocvični Spojenej školy v Kysuckom Novom
Meste, čo bolo oproti minulému ročníku,
ktorý sa odohral v telocvični ZŠ Nesluša, výhodnejšie pre družstvá dochádzajúce z iných miest a obcí. Na turnaji sa
predstavilo desať tímov. Teda o dva viac
ako tomu bolo v minulom roku. O prestížnu trofej si zahrali družstvá zo Žiliny,
Čadce, Oščadnice, Krásna nad Kysucou,
ale aj dva tímy z nášho Kysuckého Nového Mesta, ČUHÁRSKE MAČETY pod
vedením Miroslava Borovičku a BASKETBALL HEROES pod kapitánskym
velením Daniela Janošku. Oba tímy žiaľ
vypadli v play-off fáze turnaja (Mačety)

resp. v semifinále (Heroes). Víťazom turnaja sa stal tím ZARRIORS zo Žiliny,
ktorý v peknom a v rýchlom tempe hrajúcom sa vo večernom finálovom zápase
zdolal tím GREEN MACHINES z Čadce. Oba tieto tímy počas celého turnaja
predvádzali peknú hru s rôznymi útočnými variáciami a jednotlivci z týchto tímov
takisto divákom ukázali aj pár basketbalových lahôdok. Alley-oop´s Tomaša
Makovického a smeče Kamila Kubiatka
(najlepšie hrajúci hráči turnaja) nejeden
krát odlepili divákov z lavičiek.
Všetci účastníci si mohli pochutnať na
klasickej vianočnej kapustnici a zabaviť
sa pri peknom basketbale, ktorý bol sprevádzaný hudbou rôzneho druhu. V závere samozrejme nechýbal legendárny song
Fredyho Mercuryho „We are the champions“, ktorý sme si spoločne s víťazom
zaspievali.
Na zaver by som chcel ešte raz zagratulovať víťazovi a poďakovať Spojenej škole
v Kysuckom Novom Meste za poskyt-

nutie telocvične, všetkým zúčastneným
tímom a divákom, Romanovi Jantošíkovi
za pomoc pri organizácií a hlavne cha-

lanom z Čuhárskych Mačiet, ktorí opäť
zorganizovali ďalšie nádherne športové
podujatie.
Radoslav Puraš

Nominovanie najlepších športovcov mesta za rok 2011
Komisia pre kultúru a šport pri MsZ
v Kysuckom Novom Meste žiada verejnosť, športové oddiely a kluby o zasielanie návrhov na nominácie do ankety
„Športovec Kysuckého Nového Mesta za
rok 2011“.
Navrhnutých športovcov v kategóriách:
jednotlivci, športové kolektívy a tréneri

odôvodnite a doložte ich najlepšie výkony a úspechy za rok 2011 napr. výsledkovými listinami, kontaktmi na športovcov
a oddiely. Na základe týchto návrhov
komisia vyberie najlepších športovcov,
ktorí budú slávnostne vyhlásení a odmenení na podujatí, ktoré sa bude konať
v dome kultúry.

Upozorňujeme, že do ankety môžu byť
nominovaní iba športovci z Kysuckého Nového Mesta. Návrhy posielajte do
10. 2. 2012 na adresu:
Mestské kultúrno-športové stredisko,
Litovelská 871,
024 01 Kysucké Nové Mesto,
kovacikova@mskknm.sk

Nábor detí na hádzanú
Hádzanársky klub MŠK Kysucké
Nové Mesto organizuje nábor detí na
hádzanú. Ak chcete, aby vaše dieťa
hralo kolektívny šport, skúste tradičný
šport s bohatou históriou v Kysuckom
Novom Meste. Deti sa môžu prihlásiť
do kategórie:

■ MLADŠÍ ŽIACI – rok narodenia
1999/2000/2001 a mladší,
■ STARŠÍ ŽIACI – rok narodenia
1997/1998.
Tréningy sa konajú 3x týždenne. Hádzanári sa zúčastňujú majstrovských zápasov
a medzinárodných turnajov. Záujemcovia

o tento šport môžu prísť každý pondelok a stredu vždy v 16,30 hod. a v piatok
14,30 hod. do mestskej športovej haly.
Bližšie informácie na e-mail:
bapo22@gmail.com alebo
na tel. 0907880743.

Zimný športový deň
Ani deti z materskej škôlky v športových
aktivitách nezaostávajú. Konečne sa pani
zima rozhodla „pracovať“ a nasnežila.
A tak sme si mohli v našej Materskej škole na Ulici 9. mája v KNM naplánovať
zimný športový deň. 7. trieda sa rozhodla
ísť sánkovať na neďaleký kopec, zvaný
Štegenka. Nastal deň „D“ – 19. január.
V triede od rána vládla neobyčajná atmosféra. Deti rozprávali len o tom, aké sane,

boby, alebo lopár si priniesli, p. učiteľky
chystali do termosiek teplý čajík. Cesta na
kopec bola trochu únavná , ale len čo sme
prišli na miesto , všetka únava bola razom
preč. Bolo počuť len veselý smiech , výskot a šantenie. Po dvoch hodinách unavení, ale spokojní, že sme urobili niečo pre
svoje zdravie, sme sa vrátili do materskej
školy, kde nás čakal dobrý obed.
Učiteľky 7. tr. MŠ 9.mája,KNM
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MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ
STREDISKO INFORMUJE

041/421 2241, 421 5076,
mail: kulturaknm@centrum.sk

4. 2. 2012 19,00 hod.
Dom kultúry KNM

8. 2. 2012 17,00 hod.
hlavná sála Domu kultúry KNM

19. 2. 2012 14,00 hod.
Dom kultúry KNM

IX. reprezentačný ples
Mesta Kysucké Nové
Mesto

Kurz spoločenských
tancov

Detský karneval

Vstupné: 33 € (večera, víno, prípitok, tombola)
Program: V8 Band Žilina, Jedľovina,
ABBA Chiquita Revival, Asanka, Niagara
Moderuje: Pavol Zátek

Poplatok: 40 €
základy polky, valčíka, tanga, rumby, salsy
a ďalších tancov
11. 2. 2012 19,00 hod.
Dom kultúry KNM

Vstupné: 1 €
Program: prehliadka masiek, detská diskotéka a ocenenie najzaujímavejších detských masiek.
Pre všetky deti organizuje Centrum voľného času v KNM a MKŠS KNM.

I. DISCO ples
Vstupné: 12 € (nápoj, pizza, tombola)
Program: hity 70.-tych, 80.-tych a 90.-tych
rokov
Ples bez viazaniek a plesových rób organizuje CS Agency.

21. 2. 2012 19,00 hod.
Dom kultúry KNM

Fašiangová veselica
Vstupné: 6 € (šiška), vstup pre masky zo
sprievodu zdarma
Pochovanie basy o polnoci.
Fašiangový sprievod odchádza o 15,00
hod. spred domu kultúry, zabávať sa bude
po pešej zóne a na námestí mesta. Do fašiangového sprievodu sa môže pripojiť každý dobrovoľník v maske.

KINO KYSUCA
NEDEĽA 5. 2. o 17,00 hod.

TINTINOVE
DOBRODRUŽSTVÁ
Tintin precestuje celý svet snažiac dostať
sa ako prvý na miesto posledného odpočinku lode Jednorožca, vraku, ktorý by
vraj mal vo svojom vnútri ukrývať kľúč
k obrovskému bohatstvu a tiež prastarú
kliatbu.
Hrajú: Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel
Craig, Simoin Pegg, Nick Frost
USA/Slovenský dabing * Vstupné 2,20 €
* MP * 107 min.
NEDEĽA 19. 2. o 19,30 hod.

VYMEDZENÝ ČAS
Predstavte si, že môžete žiť len do 25
rokov, pokiaľ nezarábate, neukradnete ale-

bo nezdedíte nejaký čas naviac.Vymedzený čas v hlavnej úlohe s Justínom Timberlakom sa odohráva v blízkej budúcnosti,
v dobe, keď peniaze neznamenajú vôbec
nič. Platí sa časom.
Hrajú: Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy, Olivia Wilde, Alex
Pettyfer, Johnny Galecki
USA/České titulky * Vstupné 2,30 € *
MP-12 * 109 min.
NEDEĽA 26. 2. o 19,30 hod.

TWILIGHT SÁGA:
ÚSVIT-1
Bella Swan sa musí definitívne rozhodnúť, či vstúpi do temného, ale lákavého
sveta nesmrteľných, alebo či bude žiť
plnohodnotným ľudským životom.
Hrajú: Robert Pattison, Kristen Stewart,

Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota
Fanning, Ashley Greene, Michael Sheen
USA/Slovenské titulky* Vstupné 2,30 € *
MP-12* 111 min.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
MKŠS - DK, č. dv. 43 – pracovné dni
(8,00 - 15,00h.), alebo hodinu pred
predstavením v pokladni kina.
Zmena programu vyhradená!
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