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ValérVendrinský

Život seniorov plynul
maľovane
Mesto Kysucké Nové Mesto predložilo
návrh projektu do grantového programu Nadácie Orange zameraného na
zvyšovanie kvality života seniorov,
podporu ich integrácie a sebarealizácie s názvom Zelená pre seniorov 2013.
V rámci grantového programu bolo
predložených celkovo 287 projektov
a podporených bolo 46 projektov, medzi finančne podporené patril aj projekt
Mesta KNM „Život ako maľovaný“.
V Dennom centre Klub 75 v mesiacoch
august až október sa stretávali seniori,
ktorí mali chuť obnoviť alebo objaviť
v sebe tvorivosť a kreativitu, zoznámiť
sa a vyskúšať si rôzne techniky maľby
a kresby.

Valér Vendrinský
Šťastné Vianoce
Vianočných zvonov zneje hlas,
keď zastal čas a skončil zhon.
Polia pohladil snežný mráz,
keď mladá srnka blúdi von.
Stromčeka čaro hreje nás.
Vstupuje do sŕdc dedín, miest.
Z nich sála prenikavý jas
i očká detí žiaria dnes.
Pokojné sviatky, lásky lúč.
Úprimná, ľudská, teplá dlaň.
Ku šťastiu to je zlatý kľúč,
by človek nebol nikdy sám.
Napokon veľa zdravia, krás!
By každému sa splnil sen!
Nech láska, neha žiari z nás!
Nech slnečný je každý deň.

Zvestipokračovanie na str. 6
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XX. • DECEMBER 2013

MILÍ OBČANIA,
už len pár dní nás delí od najkrajších
sviatkov roka. Prajem Vám preto v mene
celého vedenia mesta príjemné prežitie
vianočných sviatkov, veľa šťastia, lásky,
milých prekvapení a príjemne strávených dní v kruhu rodiny.
A nech je nový rok 2014 pre Vás rokom
hojnosti, spokojnosti, zdravia, nech sa
Vám v ňom darí či už v práci alebo v rodine.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

i

Milí občania,
chcem Vám úprimne poďakovať za
Vašu dôveru v regionálnych voľbách
do ŽSK. Budem sa usilovať prenášať
Vaše požiadavky na daný odbor ŽSK
a pokračovať v investíciách do modernizácie celých Kysúc.

INZERCIA

Dušan Mičian

Milí spoluobčania,
chcem sa vám úprimne poďakovať
za prejavenú dôveru.
Veľmi si vážim vašej podpory a urobím všetko,
čo bude v mojich silách, aby som bol
nápomocný pri rozvoji nášho okresu,
nášho regiónu.

Vladimír Macášek

Vážení občania,

Januárové vydanie Zvestí KNM nájdete v novinových stánkoch od 7. januára 2014. Redakcia
ďakuje za doterajšiu priazeň. Ako darček nájdete v januárovom čísle kalendárik na nový rok.
Všetkým čitateľom prajeme krásne prežitie Vianoc v kruhu najbližších a v novom roku 2014
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti.

ďakujem všetkým, ktorí ste ma podporili vo voľbách do VÚC. Dúfam,
že Vás nesklamem. Vaše odovzdané hlasy sú pre mňa veľkou výzvou
k tomu, že sa budem snažiť pracovať podľa Vašich aj svojich predstáv.
Ešte raz vďaka

Ivan Poláček
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Uznesením Mestského zastupiteľstva v KNM,
zo dňa 12. 9. tohto roku, bola zriadená dočasná názvoslovná komisia za účelom pomenovania novozriadenej ulice v našom meste. Nutnosť pomenovania novozriadenej ulice vznikla
na základe prijatia daru od podielových vlastníkov parciel Mestu Kysucké Nové Mesto. Na
základe tohto daru, podľa darovacej zmluvy
uzatvorenej medzi majiteľmi nehnuteľností
a Mestom KNM, sa naše mesto stalo výlučným
vlastníkom parciel slúžiacich na vybudovanie
novej miestnej komunikácie, ktorá sa napája na jestvujúcu Hurbanovu ulicu. Táto nová
komunikácia je dlhá 248 metrov a sú na nej
vybudované už i inžinierske siete a vyvstala
teda potreba určiť názov tejto novozriadenej

ulice. Pri rozhodovaní o návrhu o určení názvu
tejto novozriadenej ulice komisia zobrala do
úvahy návrh jednotlivých podielových vlastníkov, ktorí darovali nášmu mestu predmetné
parcely a riadila sa ustanoveniami § 2b zák.
č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ktoré okrem iného stanovujú aké sú neprípustné názvy, napr. názvy
po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné,
urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy
nepriliehavé vzhľadom na históriu mesta.
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev sa určuje podľa zákona o obecnom zriadení nariadením. Naposledy sa určoval názov
ulice po založení firmy INA Kysuce v roku
2000, keď sa názov stanovil na Ul. Dr. Georga Schaefflera. Ide o odbočku z Dubskej cesty
k spomínanému závodu. Dôvodom určenia
tohto názvu bol prejav úcty významnému
zosnulému predstaviteľovi firmy INA. V tom
čase s pomenovaním ulice musel súhlasiť
i okresný úrad, podľa terajších právnych predpisov sa tento súhlas nevyžaduje. Na novozriadenej ulici môže vzniknúť viac ako desiatka
stavebných pozemkov, ktoré by na tejto novej

Škola oslávila jubileum
Šesťdesiate výročie života Základnej
umeleckej školy v KNM sa nieslo
v umeleckom duchu. Už pri vstupe
do koncertnej sály nás privítali živé
sochy žiakov ako mím, huslista či
baletka, čím dotvárali celkový dojem. Modernú koncertnú sálu zdobili
práce žiakov výtvarného oddelenia.
Ich diela, od moderných obrazov po
kópiu Mony Lisy, si zaslúžili náš obdiv. Po zahájení oficiálneho programu, predaní pamätných listov z rúk
primátora mesta KNM zaslúžilým
pedagógom za rozvoj ZUŠ a predstavení histórie školy powerpointovou
prezentáciou, nám popriali krásny
umelecký zážitok. A veru umelecký
bol.
Neuveriteľný zážitok ponúklo klavírne predstavenie s názvom I will wait
for you od M. Legaranda v podaní
Zory Neomániovej. Prekvapila ma
precítená recitácia Proglasu, predslovu k staroslovienskemu prekladu
Biblie v podaní Marianny Plošticovej.
Jej príjemnému hlasu by som dokázala uveriť asi čokoľvek. Hlboký dojem vo mne zanechal Koncert d mol

Zvesti

ulici nevznikli, keby neexistoval prístup k týmto parcelám. S poľutovaním musím konštatovať, že výstavba rodinných domov na Hurbanovej ulici, ktorá sa začala v rokoch 2000,
2001 a nasledujúce roky, mohla byť riešená
iným spôsobom a mohli byť zhodnotené aj
pozemky nielen vedľa komunikácie, ale aj vo
vnútri celého územia a bolo by sa vytvorilo
viac stavebných parciel. Chýbalo spracovanie
zastavovacej štúdie, ktorá by riešila predmetnú výstavbu komplexne, to sa ale nestalo.
Naopak, v časti Na Podstráni je takáto štúdia
vypracovaná. V nej sú zakreslené a vytýčené
i pozemné komunikácie a to z Hálkovej ulice,
ale aj z druhej strany - z Podstránia. Takto
sa tam vytvorilo cca. 50 stavebných parciel,
samozrejme s prístupovou komunikáciou.
Ešte spomeniem, že v našom meste je v súčasnosti 48 ulíc, určením názvu novovzniknutej
ulice ich teda budeme mať 49. Z nich je 5 neobývaných. Okrem toho máme v KNM tri mestské časti, a to Oškerdu, Budatínsku Lehotu
a Dubie. Celkovo evidujeme 957 rodinných
domov, v ktorých majú naši občania trvalý
pobyt a 325 bytových domov a v nich 3803
bytov.

Stručná história ZUŠ

1.
časť
od
H.
Wieniawskeho
v podaní
huslistky Júlie
M a rce l y
M i t a s
a klaviristky Renaty Břežkovej Heczkovej z partnerskej školy v Českom
Tešíne. Príjemná zmena štýlu hudby
prišla v podaní Jazz Coma: Š. Zábojníka, J. Samákovej, Mgr. M. Kršku,
Mgr. D. Žáka, ktorí nám zahrali od
H. Kampratha 3 epizódy pre džezovú
trúbku.
Nezabudnuteľnou bodkou celého
večera bola Pieseň o rodnej zemi od
G. Dusíka v podaní Mgr. E. Králikovej, M. Belka, T. Dediča a Detského
speváckeho zboru pod vedením Z.
Mravca.
Aj ostatným protagonistom ďalších
predstavení, ktoré sme videli, počuli,
chcem za nás, pozvaných, povedať:
„Ďakujeme!“
Ing. J. Nemcová Mikolášová

V snahe zvýšiť životnú úroveň o hudobný a kultúrny prejav
v meste vznikla v októbri 1953 ako prvá na Kysuciach Hudobná škola, neskoršie s názvom Ľudová škola umenia a dnes
známa ako Základná umelecká škola v KNM.
Spočiatku bola umiestnená na Ulici 1. mája v starej budove so
4 miestnosťami, prvou riaditeľkou bola Oľga Pačenovská, po jej odchode do dôchodku prevzal v októbri 1958 vedenie školy Bohuslav
Mindek. V roku 1961 bola škola presťahovaná do budovy na Štúrovej ulici. Presný počet žiakov sa uvádza až v roku 1963 v kronike
školy – 120 žiakov. Od roku 1965 bola riaditeľkou Helena Metelková (Chrastinová), od roku 1977 Pavol Markech. Počas jeho pôsobenia vo funkcii sa podarilo v škole uskutočniť rozsiahlejšie rekonštrukčné práce. Po 27 rokoch existencie školy sa popri hudobnom
odbore otvoril aj odbor výtvarný. V tomto čase bola riaditeľkou Eva
Chovancová. Už o rok neskôr, v roku 1980 vzniká tanečný odbor,
školu navštevovalo 448 žiakov. Počet žiakov stále narastal, a tak
škola potrebovala nové priestory, ktoré aj v roku 1983 získala na
Štúrovej ulici. V školskom roku 1990/1991 nastúpil do školy ako
riaditeľ Ladislav Klimek, neskôr Zuzana Šedová a po nej Anastázia
Kalužná. Ďalší odbor, literárno-dramatický, vznikol v školskom roku
1996/97. O rok sa stáva riaditeľkou Alena Ďuriaková. Obe budovy
školy prešli zásadnou rekonštrukciou v školskom roku 2007/2008,
v čase keď bola riaditeľkou školy Jana Jánošová. Dnes má škola
7 elokovaných pracovísk, eviduje 814 žiakov v štyroch odboroch.
Organizuje množstvo celoslovenských súťaží a mnohí jej absolventi
sú úspešnými umelcami alebo pedagógmi na umeleckých školách.
Viac informácií o histórii školy nájdete na webovej stránke mesta.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XX. • DECEMBER 2013

3

MESTO INFORMUJE

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

Ako sme si vyčistili mesto?
Komunálny objemný odpad, pneumatiky
či elektroodpad mohol každý občan vyhodiť do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré boli pri bytových a rodinných domoch
v meste pristavené v rámci pravidelnej
akcie Dni čistoty mesta. Jej jesenná časť
prebiehala v čase od 14. do 29. októbra.
Hmotnosť odvezeného odpadu hovorí
o tom, že podobná aktivita má význam.

Čísla každoročne stúpajú. Ľudia sa jednoducho zbavili veľkého množstva nepotrebných vecí, ktoré by možno vyhodili
niekam do prírody, vody a pod. V októbri
2013 sa vyzbieralo:
elektronický odpad: 8,43 t
farby: 0,88 t
pneumatiky: 8,52 t
objemný odpad: 61,62 t.
D. Š.

SPRAVODAJSTVO

Študentská kvapka krvi na Gymnáziu
Je dobré, keď sa dodržiava tradícia. Je to
ešte o to lepšie, keď sa dodržiava tradícia
s možnosťou záchrany ľudského života.
Na Gymnáziu v KNM sa stalo tradíciou
darovanie krvi. Pravidelne dvakrát za školský rok (Študentská a Valentínska kvapka
krvi) sa naši plnoletí žiaci odhodlajú darovať 400 ml krvi. Nie za peniaze, ale preto,
že chcú nezištne pomôcť dobrej veci.
Samozrejme, museli splniť niekoľko kritérií. Podmienkou je vek nad osemnásť
rokov, váha nad päťdesiat kilogramov, nemôže ísť o ľudí s akútnym ochorením alebo
krátko po ňom. Takisto by nemali mať čerstvé tetovanie a nemali by dlhodobo užívať
lieky.
Táto akcia sa u nás pravidelne koná pod
záštitou pracovníčok z Národnej transfúznej služby v Žiline. Inak tomu nebolo ani
v stredu 13. novembra, keď pred našou

školou zaparkovali svoje auto. Biele uniformy zdravotných sestier aj lekárky vzbudzovali rešpekt a my sme zároveň vedeli,
že to najcennejšie odovzdávame do tých
správnych rúk. Celkovo v tento deň odobrali krv dvadsiatim šiestim žiakom, teda
spolu viac ako desať litrov tejto nenahraditeľnej tekutiny.
Od každého žiaka, ktorý sa odhodlal darovať krv, to považujem za šľachetný skutok.
Krv je síce zadarmo, na druhej strane sa
ale nedá v prípade potreby zaplatiť nijakými peniazmi.
Na záver chcem poďakovať všetkým odvážlivcom, zvlášť prvodarcom. Vďaka vám
patrí aj za to, že sa snažíte svojím životným štýlom žiť tak, aby od vás pacienti
dostávali túto telovú tekutinu v najvyššej
kvalite.
PaedDr. Gabriela Jančigová

Zväz postihnutých oznamuje a ďakuje
Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce
poďakovať pracovníkom mestského úradu, primátorovi Ing. Jánovi Hartelovi
a mestskému zastupiteľstvu v KNM, za
poskytnutie priestorov v Klube 75, kde
sa spoločne stretávame každú stredu
o 14.00 hod.
ZO ZPCCH organizuje členov s rôznymi
zdravotnými problémami. Pre členov organizácie tieto pravidelné stretnutia veľa
znamenajú, pri spoločných rozhovoroch
pookrejú. Ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí darovali 2% zo svojich daní
ZPCCH. Vďaka ich dobrosrdečnosti sa
mohli naši členovia aj tento rok zúčastňovať rekondičných pobytov v Slovenských
liečebných kúpeľoch, za čo členovia organizácie ešte raz srdečne ďakujú.
Ďakujeme aj pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu Rudinská za finančnú
pomoc, ktorú nám už niekoľko rokov po-

Konalo sa len jedno kolo
volieb do VÚC
V sobotu 9. novembra sa
na Slovensku konali voľby do orgánov krajských
samospráv. Po zrátaní
všetkých hlasov boli zverejnené výsledky. V Žilinskom kraji sa konalo len
jedno kolo volieb, nakoľko predseda Juraj Blanár
získal viac ako 50 % hlasov, konkrétne 54,01 %.
Vo volebnom obvode 4 Kysucké Nové Mesto boli
za poslancov ŽSK zvolení:
Dušan Mičian, nezávislý
kandidát s počtom hlasov
2246, Ing. Vladimír Macášek, Smer – SD s počtom hlasov: 1696 a Ivan
Poláček, nezávislý kandidát, ktorý získal 1201.

Výsledky
hlasovania
v Kysuckom Novom
Meste (bez obcí):
Dušan Mičian
1 002
Ivan Poláček
914
Vladimír Macášek 840
Ľubomír Ježo
653
Milan Očko
598
Ľudmila Mušková 565
Štefan Kuba
547
Vavrín Randa
543
Ivan Kocúr
360
Ľubomír Šteiniger 336
Marian Čuntala
284
Anna Mičianová
282
Stanislav Čavajda 248
Anton Mrmus
231
Stanislav Kmec
184
Ján Ježo
129
Peter Mrvečka
127
Anna Grigová
124
Stanislav Luhový
101
Ľudovít Vavro
92
Pavol Šutý
88
Vladimír Škorvánek 75
Pavel Švaňa
55
D. Š.
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ŽSR
je jplatný
od o
15.
2013
Smer Žilina
Smer Čadca
Čadca KNM
Žilina Pozn.
Žilina KNM Čadca
Pozn.
3:45
4:10 r
1:35
2:00 r
4:34
4:59
5:12 D
4:48 5:01
5:26
5:34
5:59
6:12 x
5:48 6:01
6:26 x, C
5:53
6:11
6:21 r,A
6:22 6:33
6:49 r, H
6:34
6:59
7:12 x
6:48 7:01
7:26
6:54
7:21
7:35 F
7:06 7:16
7:31 RegioJ/H
7:34
7:57
8:08
7:16 7:29
7:54 F
8:34
8:59
9:12
8:22 8:33
8:49 r
9:11
9:28
9:38 r
8:48 9:01
9:26
10:34
10:59
11:12
10:22 10:33 10:49 r
11:11
11:28
11:38 r
10:48 11:01 11:26
12:34
12:59
13:12
11:52 12:03 12:26
13:11
13:28
13:38 r
12:22 12:33 12:49 r
13:34
13:59
14:12 x, C
12:48 13:01 13:26 x, C
14:34
14:59
15:12
13:48 14:01 14:26
15:11
15:28
15:38 r
14:22 14:33 14:49 r
15:34
15:57
16:08
14:27 14:40 15:05 F
16:34
16:59
17:12
14:48 15:01 15:26
17:11
17:28
17:38 r
15:48 16:01 16:26
17:34
17:57
18:08 B, E
16:22 16:33 16:49 r
17:34
17:59
18:12 x
16:48 17:01 17:26
18:34
18:59
19:12
17:48 18:01 18:26 x, B
19:11
19:28
19:38 r
18:22 18:33 18:49 r
20:28
20:44
20:53 RegioJ/G 18.48 19:01 19:26
20:34
20:59
21:12
20.48 21:01 21:26
21:11
21:28
21:38 r,G
21:32 21:43 22:00 r, G
x
pracovné dni
r-rýchlik
22:48 23:01 23:26
B
ide v nedeľu, sviat., nejde 22.,29.12.; 5.1.;20.4.; 14.9.; 16.11.
C
nejde 21.12.-6.1
G
nejde 24.,31.12
D
nejde 25. a 26.12.;1.1.;21.4.
E
nejde 6.7.-31.8.
F
ide v x, nejde 21.12.-6.1., 28.6.-1.9. H
nejde 25.12.-1.1
A
nejde 25.12.; 1.1.
1-7
dni v týždni

skytujú pre svojich členov.
Našim členom, rodinným príslušníkom
a aj ostatným priaznivcom chceme touto
cestou popriať krásne požehnané vianočné sviatky plné lásky, pokoja, nech každú
vašu bolesť zahoja. V rodinnom kruhu
tešte sa spolu, keď budete sadať k vianočnému stolu. Stromček nech sa vám ligoce,
prajem Vám Božou láskou obdarené Vianoce. Šťastný krok do nového roku 2014
a veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti v rodinách.
Mikulášske posedenie spojené s kapustnicou sa bude konať 11.12. 2013. Naše
stretnutia v novom roku začnú 8. januára 2014, ktoré sa budú opäť konať
každú stredu o 14.00 hod. v Dennom
centre Klub 75. Oznamujeme tiež svojim
členom, že výročná členská schôdza sa
uskutoční 5. februára 2014 o 14.00 hod
v Dome kultúry v KNM.
V budúcom čísle Zvestí KNM nájdete autobusový cesV	
  budúcom	
  čísle	
  Zvestí	
  KNM	
  nájdete	
  autobusový	
  cest
vedenie ZO tovný poriadok.
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Minulý rok kraľovali v Klube 75 jablkové
špeciality. Tento rok sa členky Únie žien
Slovenska rozhodli zmeniť základnú surovinu kulinárskej súťaže, ktorú každý rok
organizujú. Na konci októbra mohli všetky
skúsené či menej zdatné kuchárky priniesť

do Klubu 75 výrobok, ktorý obsahoval tvaroh. Nad rozvoniavajúce tvarohové dobroty
zasadla odborná porota na čele s predsedníčkou Margitou Šplhákovou. Jednotlivé
vzorky koláčov a nátierok ochutnávali bez
toho, aby poznali mená kuchárok. A tak

Seniori dostanú čitáreň aj čajovňu
Budova Zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych služieb na Štúrovej ulici je už
niekoľko týždňov obohnaná lešením. Čo sa
pripravuje v tomto zariadení pre klientov?
Žilinský samosprávny kraj realizuje prestavbu podkrovia, kde vzniknú nové
priestory, ktoré budú využívané ako knižnica s čitárňou, čajovňa a miestnosť pre
prácu s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou.

Práce na streche budovy sa začali v druhej
dekáde septembra 2013 a ako nám povedala pani riaditeľka Ing. Miriam Bugrová,
podľa zmluvy je ukončenie stavby plánované do konca roka. Všetko však záleží od
počasia. Napriek jeho nepriazni, stavebné
práce sú v plnom prúde, pretože stavebná
firma chce zabrániť ešte väčším škodám na
izbách, ktoré sa nachádzajú pod rekonštru-

Nezabudli ste na anonymnú vkladnú knižku?
Tí, čo nestihli požiadať o vyplatenie peňazí
z anonymnej vkladnej knižky do konca decembra 2011, dostali ďalšiu príležitosť. Poslanci schválili novelu zákona, ktorou sa lehota výberu predĺžila do konca roku 2013.
Ak aj vy patríte k tým, čo vlastnia takúto
vkladnú knižku, stačí, ak navštívite banku

osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu a požiadate o výplatu zostatku. Lehota na výplatu je 90 dní.
Čo je to anonymná vkladná knižka? Chýbajú v nej údaje ako meno, adresa či rodné číslo. O anonymnú vkladnú knižku ide, ak aj
obsahuje meno, ale nie sú tam uvedené ad-

V novembri sme si pripomenuli zosnulých
„Kto to po mojom hrobe chodí a mne pokoj nedá? Či je to môj milý a či niekto iný,
nech sa za mňa pomodlí.“ To je časť ľudovej
piesne, ktorú ma naučila teta, keď sme chodili na starý mestský cintorín upravovať
hroby. V tom čase boli hroby ako záhradka
a upravovali sa počas celého roka. Cintorín
v meste bol zrušený a väčšina pozostatkov
zosnulých bola exhumovaná a prevezená
na nový cintorín na Dubskej ceste. Dôkazom, že na mieste súčasného parku cintorín bol,
je pietne miesto so železným krížom v objatí tmavého dreva.
Po dlhých nesmelých
snahách sa tento rok
po prvý raz uskutočnila v mestskom parku pri
pamätníku v dušičkovom
čase modlitba. Som veľmi rada, že sa tejto mojej
myšlienky ujal pán farár
Ján Uskoba, ktorý toto
želanie predniesol na de-
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kanáte v KNM a spoločným rozhodnutím
s pánom dekanom Petrom Holbičkom sa
rozhodli prianiu občanov vyhovieť.
Pietna spomienka sa uskutočnila v dňoch
3. – 9. novembra 2013 v čase od 17,45
a 18,45 za účasti 50-80 veriacich. Bolo to
pekné podujatie, upravené miesto osvetlené sviečkami, vrúcne modlitby, spev, spomienky na zosnulých. Snáď sa stane tradíciou.
Na tomto mieste je teraz
park. Mnohí, hlavne mladí, ani nevedia, že tam
bol cintorín. Preto si tento park zaslúži lepšie zaobchádzanie. Mal by byť
pekne vysadený, udržiavaný, aby bol pýchou. Mal
by sa niekto ujať tejto
myšlienky bez ohľadu na
to, koho majetkom je táto
časť mesta. Aj prostredie
nás vychováva.
P. L.

ich chuťové poháriky rozhodli o tom, ktorá
z deviatych tvarových lahôdok je najlepšia.
1. miesto: Anna Kyzeková z Poviny,
2. miesto: Magda Melišíková z KNM
a 3. miesto: Lucia Stuchlíková z KNM.
Udeľovala sa aj Cena diváka, o nej rozhodli ostatné členky únie a ako víťazku zvolili
opäť Magdu Melišíkovú.
D. Š.

ovaným podkrovím.
Veríme, že novovzniknuté
priestory spríjemnia seniorom
žijúcim
v tomto zariadení ich bežné
dni jesene života.
D. Š.

resa a rodné číslo, prípadne obsahuje označenie „na doručiteľa“. Môže niesť názov ako
napr. „na pohreb“, „štúdium“ a pod. Nezabudnite si do banky vziať doklad totožnosti, vkladnú knižku na doručiteľa, heslo, ak
je potrebné, nárok na vklad preukázaný
právoplatným rozhodnutím vydaným v dedičskom konaní.
D. Š.

Pozvánka na zasadnutie MsZ KNM
Dňa 12. decembra 2013 o 13,00 hod. sa
uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste riadne
zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý
občan sa ho môže zúčastniť. Priamy
prenos zastupiteľstva opäť prinesie na
svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet
s.r.o. Podrobný program rokovania bude
zverejnený na webovej stránke mesta.

Krásne a radostné Vianoce!
Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody
v kruhu Vašej najbližšej rodiny.
Nech zvony zvonia a srdcia plesajú,
nech sviece horia a čaše štrngajú.
Nech lásky, radosti je vždy dosť
i v tom ďalšom roku,
nech úspech, šťastie a zdravie
stoja vždy po Vašom boku.
Teraz, keď ku šťastiu chýba len krok,
prajeme Vám veselé Vianoce
a šťastný Nový rok.
Pracovníčky Mestskej knižnice
Kysucké Nové Mesto
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Tvarohové dobroty chutili úžasne

Strašidlá povyskakovali z kníh
Deň pred Helloweenom sa konalo v mestskej
knižnici obľúbené podujatie. Strašidelné čítanie začalo zhasnutím všetkých svetiel v knižnici. Rodičia s deťmi kráčali v tme do miestnosti
hrôzy. Za zvukov vŕzgajúcich dvier, kvíliacich
mačiek a smiechu bosoriek, zamotajúc sa pritom do pavučiny s pavúkom, sa zoznámili s čarodejnicou.

Život seniorov plynul maľovane

KULTÚRA

pokračovanie zo str. 1
Začínali opatrne, neskôr však spoznali, že
v rôznej miere dokážu maľovať všetci. Arteterapia v priebehu celého projektu vykazovala
zážitkové a sebaskúsenostné prvky, nebola
liečebnou terapiou. Všetky aktivity prebiehali
najmä pod taktovkou skúseného výtvarníka
Mgr. Mariána Kandrika, ktorý v skratke predstavil významných maliarov a výtvarné smery
v dejinách umenia. Známy maliar samouk Stanislav Luhový ukázal seniorom svoju obľúbenú
techniku maľovania prstami. Dobrovoľná účasť
Stanislava Luhového a študentky VŠVU Kristíny Kandrikovej priniesla účastníkom veľa potrebných znalostí a praktických zručností ako
napr. šepsovanie, naťahovanie plátna na drevené rámiky. Skúsili maľbu na plátno aj drevený
podklad. Najviac seniorov oslovili mandaly, pri
ktorých mali možnosť použiť obľúbené farby.

S ďalším dobrovoľníkom Jánom Mihálikom
seniori objavili čaro kreslenia, tieňovania ceruzkou, uhlíkom a tužkou. V spolupráci so ZUŠ
v KNM, zastúpenej pánom Jánom Rajtekom,
prebiehalo maľovanie detí a seniorov. Maľba
spoločného obrazu bola pre všetkých účastníkov obrovskou výzvou.
Najväčším zážitkom pre seniorov bola návšteva historického mesta Viedne. Obdivovali
architektúru mesta, navštívili kostoly so vzácnymi freskami, žasli nad cennými relikviami.
Navštívili aj Kunst Historisches Musea a jeho
časť Naturhistorisches Museu.
Návšteva galérie v KNM bola príjemným doplnením poznania tvorby akademického maliara Pavla Mušku. Projekt Život ako maľovaný
vyvrcholil výstavou v dňoch 14. – 17.10 2013
v sále DK MKŠS v KNM. Vernisáž sa konala
14. októbra. Výstavou sa podarilo prezento-

Predškoláci sa na chvíľu stali školákmi
V dňoch 12. a 13. novembra sa na ZŠ Clementisova konalo „Rozprávkové popoludnie“ pre
škôlkarov, budúcich prváčikov. Pod vedením
svojich učiteliek navštívili školu deti z MŠ Litovelská a MŠ Komenského. Po príhovore pána
riaditeľa Mgr. I. Ševeca sa deti rozdelené do
skupín rozpŕchli na jednotlivé stanovišťa, kde
ich čakali rôzne zábavné úlohy. V telocvični
zdolávali prekážkovú dráhu, liezli na horolezeckú stenu, hrali sa na požiarnika Sama, či
strieľali góly. Vo fyzikálno-prírodovednej a chemickej učebni sa bližšie spoznali s dravcami, ry-

bami, žabkami a inými preparátmi a boli svedkami niekoľkých pokusov. V tvorivých dielňach

Každý si vymyslel vlastnú strašidelnú prezývku a nasledovalo toľko očakávané strašidelné
čítanie v svetle zažatého lampáša. Dobrovoľníkov na čítanie úryvkov z hrôzostrašných kníh
bolo viac ako dosť. Nechutné občerstvenie
v podobe červíkov a pavúkov neminulo nikoho.
S oduševnením sa všetci učili Báseň proti strachu od D. Heviera a potom pristúpili k poslednej úlohe, ku kresleniu plachty strachu. Dostrašenia o rok!
Ing. Jaroslava Mikolášová
vať obrazy znázorňujúce originalitu maliarskej
práce dolnokysuckých výtvarníkov a ukážky
prác seniorov, ktoré prezrádzali jednoduchú
úprimnosť a spontánnosť ich maliarskeho prejavu. Príhovory primátora mesta KNM Ing. Ján
Hartela a akademického maliara Pavla Mušku
prispeli k vážnosti výstavy a niesli sa v duchu
poďakovaní a ocenení.
Cieľom programu bolo nájsť radosť z oslobodenia sa od tlaku každodenného života sebarealizáciou. Projekt nevyžadoval talentovaných
maliarov, ale skôr ľudí s chuťou spoznať čaro
umenia. Výtvarné aktivity seniorov prispeli
k udržaniu ich motorickej a senzomotorickej
koordinácie, rozvinuli ich rozlišovacie a poznávacie schopnosti, priestorovú orientáciu, predstavivosť a komunikáciu. Dovolíme si tvrdiť, že
sa podarilo splniť zámer vďaka projektu.
Ďakujeme Nadácii Orange za podporu projektu, Mestu Kysucké Nové Mesto a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.
PhDr. Lenka Taranová
preukázali svoju zručnosť pri výrobe domčekov
a zvieratiek z papiera a predviedli svoje výtvarné cítenie pri práci s interaktívnou tabuľou.
V jazykovom laboratóriu si deti vyskúšali prácu so slúchadlami, hravou formou si precvičili
angličtinu a zaspievali si anglické pesničky.
Keď sa u detí dostavila únava z toľkých dojmov
a zážitkov, mohli sa povystierať na žinenkách
a oddýchnuť si pri rozprávkach.
Za obe príjemné popoludnia patrí vďaka predovšetkým samotným deťom, ich rodičom, učiteľkám z oboch materských škôl a kolektívu učiteľov ZŠ, ktorí tieto popoludnia zorganizovali.
Mgr. Daniela Ševčíková

Country fanúšikovia dojili
Priaznivci country sa tento rok takmer nezmestili do sály Domu kultúry v KNM. Katarínsku country zábavu, ktorú organizuje
MKŠS v spolupráci s Niagarou aj tento rok
otvorili úžasní moderátori Zuzka Kalužníková a Palko Zátek. Tancovalo sa, súťažilo
o najlepšieho dojiča, dojičku ale aj v hode klo-

búkom. Vynikajúci DJ Munko a Urbaníkovci,
ktorí nedali tancujúcim ani vydýchnuť, vystúpenia Niagary a Niagary tínedžer, štýlová
výzdoba, chlieb s masťou a cibuľou zaručili,
že atmosféra a celá zábava nemala chybu.
Danka Nekorancová
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niekoľko piesní ako Farby, Remeselníci,
Telefón, Šašo, Afrika, Kamarát a mnoho
iných, v ktorých sa venoval problematike
ako je slušnosť, priateľskosť, pocit zodpovednosti a vzájomná tolerancia, ktoré sa
vytrácajú zo života dnešnej mládeže. Atmosféra v triede bola fantastická. Pesničky uja Viktora deti nielen zabavili, ale tiež
výchovne nasmerovali. Rozlúčili sa spevom
a už dnes sa tešia na ďalšie stretnutia.
V. Skruteková

Viktor Guláš zavítal do MŠ Komenského aj
s hudobno-výchovným koncertom, ktorý
mal názov Viktor – škola hrou. Deti upútal
množstvom veselých pesničiek, pri ktorých
si nielen s chuťou zaspievali, ale aj aktívne
sa zapojili do hry napodobňovaním, hádaním. Nenásilnou formou sa naučili niečo
nové, zopakovali niečo známe. Odznelo

Dozvedeli sa o vzťahoch v kolektíve
V stredu 6. novembra tretiaci privítali Mgr.
Danu Dolinayovú, ktorá pracuje v Centre
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v KNM.
CPPPaP je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje pedagogicko - psychologickú
starostlivosť a poradenské služby v otázke

výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku
od troch rokov až do ukončenia školskej
dochádzky. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje
psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom ZŠ.

Starkí vládali rovnako ako vnúčatá
Krásna básnička odznela na úvod slávnosti
venovanej starkým, ktorí nás prišli pozrieť do
Školského klubu Suľkováčik pri ZŠ Dolinský
potok v KNM. Ale čo starkým! Veď to predsa
boli všetko ľudia v najlepších rokoch! Usmiati,
šťastní a veselí. Oni súťažili, smiali sa, nadšene sa zapájali do každej aktivity, ktorú sme pre
nich pripravili. Veru každá súťažná disciplína
riadne preverila ich fyzickú zdatnosť a pohyblivosť. Všetko zvládli bez problémov. Spolu so

drôtovali prvé výrobky
Dňa 5. novembra, v utorok, sa v ZŠ Clementisova uskutočnil projektový deň s drotárom v rámci regionálnej výchovy. Pozvanie
prijal majster drotár pán Peter Hlavatovič
z KNM. Projektu sa zúčastnilo asi 50 detí
zo siedmeho ročníka. Na priebeh akcie
dozerali učitelia Mgr. Melánia Rentková
a Mgr. Jaroslav Jablonský. S technikou
nám pomohol pán Ondrej Šlepecký. Siedmaci boli rozdelení na dve skupiny. Žiaci
si priniesli klieštiky a niektorí aj medené
drôty. Pán Peter Hlavatovič prišiel oblečený v drotárskom kroji a priniesol so sebou
krošňu s nástrojmi a mnoho zaujímavých
drotárskych výrobkov. Prvú hodinu deťom
porozprával o histórii drotárstva, o starých
majstroch, poukazoval im svoje výrobky
– napr. opletané taniere a džbány, rám na
zrkadlo, sochu drotára, sviečku zdobenú
drôtom, podnosy, taniere, stojany a veľa
ďalších. Deti si predmety poprezerali a obdivovali. Pútavé bolo rozprávanie o obci
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Dlhé Pole a o dávnych ľudových zvykoch.
Dve hodiny boli venované praktickým
činnostiam. Pán Hlavatovič naučil žiakov
upliesť z drôtiku jednoduchý vzor v tvare
kvetu a túto činnosť si vyskúšali aj pedagógovia. Deti to zjavne zaujalo a so záujmom
vytvárali svoje prvé dielka. Tiež im ukázal
ako si zhotoviť jednoduchú retiazku na krk
alebo zápästie. Tri hodiny boli naplno využité. Najcennejšie bolo to, že si sami mohli
vyskúšať prácu s drôtom.
Mgr. Jaroslav Jablonský

Pani Dolinayová postupne zavítala medzi
deti tretích tried, ktoré sa aktívne zapájali
do pripravených činností. Cieľom aktivít
bolo správanie sa a vzájomné vzťahy medzi
deťmi v kolektíve.
Toto stretnutie bolo pre všetkých prínosom
a určite nebolo posledným. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s pani Mgr.
Danou Dolinayovou.
Mgr. Jarmila Bandurová
svojimi vnúčatami zápolili v rýchlom jedení,
chôdzi, nafukovaní balónov, cukríkovej vojne
a pod. Milou disciplínou bolo i hľadanie starej
mamy, kde si každé dieťa so zaviazanými očami našlo tú svoju.
O tom, že oslava mesiaca úcty k starším má
v našom školskom klube dobrý ohlas, svedčí
i veľká účasť starých rodičov, niektorí k nám
prišli už po štvrtýkrát. Veľmi dobre nám padli
i slová jedného zo zúčastnených, ktorý nám
povedal: „Nabudúce k vám prídem zo Žiliny aj
pešo!“ Tak sa tešíme – nabudúce.
Mgr. Dana Grajciarová

Jeseň sa ukázala
v plnej kráse
„Prišla k nám prekrásna farebná jeseň,
v košíčku plno nám radosti nesie...“. Jeseň
má svoje čaro, vyniká nielen rôznorodosťou
farieb, ale i plodov. A práve z týchto darov
jesene sme dňa 7. novembra na tvorivých
dielňach s názvom Jesenné čarovanie vykúzlili rôzne tekvičkové postavičky, gaštanové, jabĺčkové či mrkvičkové a iné figúrky.
Jeseň máme teraz aj v interiéri, nakoľko
sme si výrobkami vyzdobili priestory materskej školy. Tvorivých dielní sa zúčastnili
aj rodičia a starí rodičia, ktorým nechýbala
fantázia či kreativita.
Vlasta Francová
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Škôlka bola hrou

SPOMIENKY
Dňa 5.11. 2013 sme si pripomenuli výročie
nedožitých 80tin a v tomto roku aj 24. smutné
výročie úmrtia môjho manžela, otca, starého
a prastarého otca
Karola TURČÁNIHO
Pán Boh si Ťa k sebe povolal, aby Ťa večným
pokojom za Tvoju lásku a dobrotu obdaroval.
Márne Ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú.
Už len s láskou, úctou a tichou modlitbou
o večný pokoj prosíme.
Spomíname.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 27.12. 2013 si pripomíname 15. výročie
úmrtia
Ľubomíra STARINSKÉHO z KNM,
ktorý zomrel vo veku 63 rokov.
S hlbokou úctou a láskou spomínajú manželka,
dcéry s rodinami, vnukovia, sestra a krstní
synovia. Česť jeho pamiatke.
Zavrela sa kniha Tvojho života,
už nikdy sa neobráti ďalší list.
Ale spomienky na Teba budú v našich
srdciach stále žiť.
Darmo čakáme, že nás navštíviš,
Ty si sladko v hrobe spíš.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok sa za Teba modlíme.
Dňa 30.11.2013 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia milovanej mamy, starkej, svokry
Eleny ZACHAROVEJ z Kysuckého Nového
Mesta
Kto naozaj ľúbi z úprimného srdca, kto koho má
rád, nemožno na toho človeka nikdy v živote
zabúdať.
Dcéra s rodinou.
Odišla si tíško a niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich však zostávaš stále s nami.
Dňa 11.12. 2013 uplynie rok, čo nás vo veku
83 rokov navždy opustila drahá mama, babka,
sestra a krstná mama
Anna DYBALOVÁ
S láskou na ňu spomíname a za tichú spomienku
a modlitbu všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme.
Smútiaca rodina.
Deň po dni sa míňa, rok s rokom si podal ruku zas,
ani čas nezmazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú hlboko v nás.
Dňa 18.12. 2013 si pripomenieme smutné
15. výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starký
Anton VALIAŠEK z Kysuckého Nového Mesta
Smútiaca rodina.

Smutný to prišiel čas, spomienka na otca v nás.
Dnes 20.12. 2013 si pripomíname 5. výročie, čo
nás opustil otec, dedko, pradedko
Róbert VAVRO z KNM.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Kto v srdci žije, ten neumiera.
Dňa 22.12. 2013 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otecka,
deduška, svokra, brata, uja, švagra, krstného
Dušana BIELEHO z KNM
S úctou a vďakou manželka Eva, dcéra Martinka,
zať Erik, vnučka Timea, syn Danko a Natália
a celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Smutný rok je za nami, naša drahá maminka,
ale Ty si každým dňom s nami,
v našich srdciach žiješ stále,
keď príde čas, zídeme sa všetci zas.
Dňa 1.12. 2013 si pripomíname 1. výročie, čo
odišla od nás naša drahá maminka
Oľga KUCHÁROVÁ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou na Teba spomína manžel a dcéry
s rodinami.
Spustla už záhrada, spustol dvor,
ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky v ňom.
Ticho si trpela, ubolené srdce Ti prestalo biť,
ale zaspala si, hoci si chcela ešte žiť.
Keby tak mŕtvych vzkriesil náš hlas a láska by
divy robila,
nikdy by Ťa čierna zem nebola prikryla.
Dňa 14.12. 2013 si pripomenieme1. smutné
výročie úmrtia
Jany LALINSKEJ, rod. Fritzovej z Bud. Lehoty
Spomína manžel, syn Martin s priateľkou
a dcéra Zuzana, svokra, brat s rodinou a ostatná
rodina.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas,
mal si rád život, mi Teba a Ty nás.
Skromný aj láskavý si bol vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 7.12. 2013 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia
Jozefa LALINSKÉHO, rodáka z Bud. Lehoty
Spomínajú mama, brat Ján s rodinou a sestra
Marta s rodinou.
Dňa 9.11. 2013 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho otca a starého otca
Raimunda FRITZA z Budatínskej Lehoty
Spomína rodina Lalinská, Fritzová a Klimková.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

8

ROČNÍK XX. • DECEMBER 2013

NARODENIE DETÍ
Sebastián
Putorík,
Sofia
Ochodničanová,
Sebastián
Chládek, Stanislava Žúborová, Filip Balek, Ema Závadská,
Adam Šulgan, Matej Rentka,
Ján Cáder, Július Novák, Veronika Fialová, Lenka Piščeková,
Laura Bajánková, Boris Novák.

Ďakujeme všetkým známym a pánovi kaplánovi,
ktorí vyprevadili na poslednej ceste 8.11. 2013
našu milovanú maminku
Vlastu VAVROVÚ
Pánovi farárovi Jánovi Uskobovi ďakujeme za
obrovský prejav ľudskosti a povzbudzujúce slová
v tejto ťažkej chvíli, ktorú prežívame. Taktiež
ďakujeme za kvetinové dary a prejavy úprimnej sústrasti.
Dcéry Milka a Jarka s rodinami a syn Peter.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala si všetkých, čo si rada mala.
Dotĺklo srdiečko, ktoré sme milovali,
klesli ruky, ktoré celý život pracovali.
Odišla si od nás, my zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Zostali spomienky a odkaz jediný:
chýbaš nám v kruhu rodiny.
S hlbokým zármutkom sme dňa 11.11. 2013 odprevadili na cestu
blaženého pokoja vo veku 75 rokov našu manželku, mamičku,
starkú a prastarkú
Antóniu VNUKOVÚ z Horného Vadičova.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvety.
Smútiaca rodina.
Kto v srdci žije, nikdy neodišiel...
Dňa 22. októbra 2013 nás náhle, v kruhu rodiny,
opustil vo veku 66 rokov
Ervín ŠMIKOŇ
Úprimne ďakujeme celej rodine, príbuzným,
susedom, priateľom, spolupracovníkom
a známym za kvetinové dary a účasť na poslednej
ceste do večnosti 25.10. 2013. Zvlášť Pán Boh zaplať vdp. Mgr.
Igorovi Čuntalovi a p. Štefanovi Furdekovi za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.

Srdečné poďakovanie
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka. Čas vianočný. Čas, keď sme si navzájom
akísi bližší, vzájomne sa obdarúvame. Touto cestou by som chcela poďakovať za
celoročnú pomoc a spoluprácu všetkým, ktorí prispeli k plynulému chodu MŠ. Ďakujem zamestnancom, rodičom, nielen za brigádnickú, ale aj materiálnu pomoc.
Srdečná vďaka patrí vedeniu Mesta KNM za ústretovosť pri riešení našich problémov týkajúcich sa bezpečnej prevádzky a opráv. Veľkú radosť urobila deťom nová
šmýkačka. Vedúcemu oddelenia školstva, sociálnych veci a zdravotníctva MsÚ
KNM Mgr. Ladislavovi Vendrinskému za spoluprácu v oblasti edukačného procesu. Poďakovanie patrí i investičnému oddeleniu, ako aj ostatným zamestnancom
mesta za ich ochotu a pomoc. Ďakujem členom rady školy, predovšetkým Ing.
Janke Svrčkovej, za presadzovanie našich požiadaviek.
Všetkým školským a mimoškolským organizáciám, zvlášť ZŠ Nábrežná za krásnu
akciu Deň jablka. Dodávateľom, sponzorom: TEHAS s.r.o., Ing. Andrejovi Rentkovi; Údržbe mesta, p. riaditeľke Mgr. Dáške Jakubcovej, Mgr. Michalovi Poštekovi,
ako i zamestnancom.
Všetkým prajem pokojné, láskyplné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších, do nového roku 2014 pevné zdravie, rodinnú pohodu, veľa pracovných a osobných úspechov a naplnenie novoročných prianí.
za kolektív Vlasta Francová

Zvesti

MANŽELSTVO UZAVRELI
Jozef Galdun
a
Barbora Holtánová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE

OPUSTILI NÁS

Albín ŠIDLO
Ervín ŠMIKOŇ
Margita ŠKVRNDOVÁ
Viera GREGVORKOVÁ
Božena BENDOVÁ
Viliam RICHTÁRIK
Justín CHUDOBA
Lucia KOHÚTOVÁ
Valéria KOYŠOVÁ
Vlasta VAVROVÁ
Václav JANTOŠÍK
Anton KOMÁR
Mária TARČÁKOVÁ
Ľudovít ŠRENKEL
Štefan CEDZO
Matej VLČEK
Štefánia SVRČKOVÁ



 84 rokov
 66 rokov
 73 rokov
 76 rokov
 46 rokov
 78 rokov
 76 rokov
 30 rokov
 80 rokov
 76 rokov
 51 rokov
 64 rokov
 94 rokov
 84 rokov
 73 rokov
 47 rokov
 87 rokov

INZERCIA
a Spracujem účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie. 0907 212160

Poďakovanie členov Klubu SM KNM
Touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle a sponzorom, ktorí v roku 2013 podporili našu klubovú
činnosť. Želáme pokojné vianočné sviatky, do nového roku 2014
najmä pevné zdravie a mnoho pracovných i osobných úspechov.
Magdaléna Vavricová, predseda
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Správne znenie tajničky z čísla 11/2013
znie: „...kradne sny, zabíja nás.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Miroslav Salát, Budatínska Lehota č. 38 – 6,00 €, 2. Marek Sýkora, Nesluša č. 140 – 5,00 €, 3. Anna

Šoporová, Sládkovičova 1222, KNM–
3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ
KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci,
prípadne predchádzajúci pracovný deň.
Správne znenie tajničky z čísla 12/2013

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 12.
2013.

Goethe: Človek si veľa praje, .............................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
Adare, toss

vianočná
ryba

stromo-radia

kartársky
výraz

japonská
lovkyňa
perál

štiepa

patriaci
Aladárovi

Letecké
opravovne
(skr.)

púštny
rys

nahor
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ktorá

ruský veľtok

zísť,
po česky

predmety

plaz

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

orgán zraku

1. časť
tajničky

spravil

kód
Peru

krídlo (odb.)

planéta

rôsol

ženské
meno
írske sídlo

žrde
na vozoch

hodiť, po
anglicky
slovko
súhlasu

nedoplatok
(zastar.)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

severovýchod
United
States

EČV Trnavy

tlak krvi

2. časť
tajničky
umelý jazyk

300 000

umelý
násyp

palivo

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 11/2013 znie: „večerníček“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Maxim Tichý, ČSA
1306, 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 30. 12. 2013.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 12. 2013, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

titán
(zn.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S
S
S
S
S
S
S

1. Svetová strana.
2. Výlučok slinných žliaz.
3. Kameň.
4. Najbližšia hviezda.
5. Stupaj.
6. Hlavné mesto Bolívie.
7. Múr.
Pomôcka: Sucre

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

10

ROČNÍK XX. • DECEMBER 2013

Športklub turistiky KNM usporiadal v nedeľu 9.11. 2013 akciu Chodníkom Viliama
Galvánka pri príležitosti 100. výročia jeho
narodenia. Aj napriek tomu, že ráno nebolo
veľmi príjemné počasie, zišla sa pri železničnej stanici pri smerovníku turistického
oddielu početná skupina turistov z mesta
ako aj okolia.
Turisti sa vydali po modro značenom chodníku na Tábor, Majtánky, Vrchrieku a Petránky na Marťakovský vrch, kde už čakali
turisti z okolia, aj z Nesluše, odkiaľ išla trasa
z konečnej cez Mičekovcov až k rozhľadni.

Tu ich srdečne privítali organizátori, rodina
Galvánkovcov horúcim čajom, prípitkom
a teplou klobásou a hlavne výbornou atmosférou, pri ktorej sa dobre spomínalo. Okolo
jedenástej hodiny, pred rozhľadňou na Marťakovskom vrchu, účastníkov privítal predseda RR KST Čadca František Žabka, ktorý
odovzdal slovo Ing. Bohuslavovi Galvánkovi, ten predniesol slávnostný príhovor so
spomienkou na významného turistického
zanietenca V. Galvánka. Prítomní si ho uctili minútou ticha. Záverom odznela pieseň
Kysuca, Kysuca, ktorú predspevoval nestor

Opäť zbierali majstrovské tituly
V sobotu 9. novembra sa v Nových Zámkoch
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu. Ako prvý sa z bežcov MKŠS – AK
KNM postavil na štart mladších žiakov (1,5
km) Filip Ďuriš. V prvej polovici pretekov bežal ešte na druhom až štvrtom mieste. Nakoniec obsadil pekné 8. miesto. Medzi staršími
žiačkami (2 km) sme mali na štarte Nikolu
Štefundovú a Soňu Kohútovú. Nika potvrdila
úlohu favoritky, počas celých pretekov bežala
v čele. Zvíťazila s výrazným 15-sekundovým
náskokom. Soňa začala opatrnejšie a nakoniec dobehla na skvelom treťom mieste len tri
sekundy za druhou R. Škovranovou (Košice).
Veľmi silná a vyrovnaná konkurencia sa zišla
na štarte dorastencov (4 km), medzi majstrami Slovenska sa nestratil Lukáš Prívara. Počas
celého behu držal s favoritmi krok, 800 m pred
cieľom výrazne zrýchlil a odpútal sa od ostatných. Aj napriek predčasnému finišu dobehol
na výbornom treťom mieste. V mimoriadne
silnej konkurencii mužov míliarov (4 km) sa
vôbec nestratil Braňo Šarkan. Za favoritmi
pretekov bežala silná skupina bežcov, v nej medzi inými i slovenský rekordér na 800 m Jozef
Repčík. Práve Braňo sa necelý kilometer pred
cieľom odpútal od tejto skupiny. I keď ho v závere v boji o bronz Repčík porazil, štvrté miesto

je veľký Braňov úspech. Na štarte žien (4 km)
sme mali Adrianu Vitkovú a Alenu Pochybovú.
A. Vitková potvrdila svojím výkonom návrat
medzi slovenskú ženskú vytrvaleckú špičku,
po výbornom výkone dobehla druhá, Alenka
obsadila 7. miesto. Medzi mužmi vytrvalcami
(9 km) náš klub reprezentoval Matej Fabšík,
ten dobehol pätnásty. Nedá mi nespomenúť
víťazstvo Juraja Vitka v kategórii muži. Juraj
v závere tesne porazil J. Urbana (Bardejov)
a stal sa druhýkrát za sebou majstrom Slovenska v kategórii vytrvalcov. Poslednou kategóriou, v ktorej sme mali zastúpenie, boli juniori
(6 km). Na štart sa postavili Patrik Žúbor a Ján
Klučiarik. Patrik mal jednoznačný cieľ: zvíťaziť a nominovať sa na tohtoročné decembrové
majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu v Belehrade. Paťo tento cieľ dosiahol presvedčivým
výkonom, keď dobehol prvý s vyše minútovým náskokom. Ján Klučiarik dobehol desiaty.
Na minuloročných majstrovstvách v Brezne
naši bežci dominovali v hodnotení oddielov,
keď získali polovicu majstrovských titulov.
Na tohtoročných majstrovstvách sa vlaňajší
úspech neočakával, napriek tomu sa MKŠS
– AK KNM stalo ziskom piatich medailí (2–
1–2) najúspešnejším klubom majstrovstiev
SR v cezpoľnom behu. Tieto majstrovstvá

Celý deň súťažili v mariáši
Slovenský pohár v mariáši sa konal už po
dvadsiatykrát. Tohtoročný turnaj Slovenského zväzu mariášových klubov oficiálne otvoril primátor mesta Ing. Ján Hartel a poslanec
MsZ Dušan Mičian. Turnaja, ktorý sa konal
v dome kultúry, sa zúčastnilo 282 hráčov
z celého Slovenska.
Výsledky:
1. miesto: Ján Zemánek z Trenčína
2. miesto: Jozef Bašo zo Žiliny

Zvesti

3. miesto: Anton Konečný z Hlohovca.
Medzi najlepších Kysučanov patrili na
25. mieste František Krasňan, na 34. mieste
Jozef Mišura a na 35. mieste Pavol Tóth.
Sponzorom turnaja bolo Mesto KNM, Omnia KLF a Pivovar Bytča. Organizátori Jozef Vnuk, Rudolf Kubík, František Krasňan
a Dušan Mičian ďakujú za pomoc aj Mestskému kultúrno-športovému stredisku KNM.
D.Š.

kysuckej turistiky Milan Toman.
Na stretnutí sme napočítali vyše 60 turistov. Všetci si z rozhľadne vychutnávali
pohľad na okolité pohoria hlavne Javorníky, Kysuckú vrchovinu, Kysucké Beskydy
s dominantou Veľkou Račou, hrebeň Malej
Fatry, aj keď v opare.
Postretali sme ďalších milovníkov turistiky,
ktorí sa vybrali na stretnutie neskôr trasami z Krásna a Zákopčia. Účastníci dostali
pamätný list. Veľká vďaka patrí organizátorom, rodine Galvánkovcov, ktorí to perfektne zvládli a zaslúžia si obrovskú pochvalu.
Tí, čo zostali doma, lebo ich vystrašil ranný
dáždik, môžu len banovať.
František Žabka
dali bodku za tohtoročnou sezónou. Pre AK
za posledné desaťročie najúspešnejšou, veď
v hodnotení všetkých atletických klubov z hľadiska majstrovstiev Slovenska sme obsadili
9. miesto (vlani 15. miesto).
Mgr. Milan Slivka
Vážení priatelia, milí moji Kysučania.
Ďakujem Vám za Vašu podporu a za Vaše
hlasy, ktoré som od Vás dostal vo voľbách na
poslanca do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 09. novembra 2013.
Osobitne sa chcem poďakovať svojej manželke, deťom a vnúčatám, ako aj všetkým
priateľom a príbuzným najme z volebných
okrskov č. 1 a 2 v Kysuckom Novom Meste,
z obcí Nesluša a Lodno, kde som získal najviac hlasov. Hoci som sa nestal poslancom
zastupiteľstva ŽSK, prečo nebudem môcť
realizovať tézy z môjho volebného programu,
dosiahol som slušný výsledok aj bez podpory
silnej politickej strany a takmer 1000 hlasov
je pre mňa obrovským záväzkom a výzvou na
zvýšenie aktivity v službe pre občanov nášho
mesta ako poslanca MsZ. Ešte raz všetkým
priateľom úprimne zo srdca ĎAKUJEM za
prejavenú dôveru.
Ing. Vavrín Randa, nezávislý kandidát na
poslanca ŽSK za volebný obvod č. 4 – okres
Kys. Nové Mesto

Nech posolstvo Vianoc, posolstvo pokoja
a lásky, naplní Váš život nielen cez vianočné sviatky, ale i vo všetkých dňoch
nového roka 2014.
Zo srdca želá
Vavrín Randa,
poslanec MsZ za volebný obvod č. 1
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ŠPORT/INZERCIA

Výstup na Petránky ponúkol krásny výhľad

KULTÚRNE SPEKTRUM

1.12. - 31.12. 2013
Mestská knižnica KNM
Vianoce ako vyšité
Mestská knižnica vyhlasuje 13. ročník zimnej
výtvarnej súťaže na tému Vianoce ako vyšité.
Všetky súťažné dielka, ktoré prinesiete do konca
mesiaca do knižnice, budú vystavené a tri z nich
odmenené.

te alebo ich vymeňte za niečo, čo sa Vám bude
páčiť. Prestaňte riešiť hodnotu vecí, získajte pocit spolupatričnosti, nájdite zaujímavé darčeky
na Vianoce. Môžete priniesť oblečenie, knihy,
hračky, dekoračné predmety. Podujatie organizuje CVČ KNM a MKŠS KNM.
V piatok zóna sprístupnená v čase od 15,00 do
19,00 h, v sobotu od 8,00 do 18,00 h.

2.12. - 3.12.2013, 9:00 – 18:00 h
Klub 75 KNM
Vianočná výstava Únie žien Slovenska
Predajnú výstavu ručne vyrobených dekorácií
organizuje ZO ÚŽS KNM. Záujemcovia si môžu
prísť pozrieť, ale aj zakúpiť, výrobky šikovných
kysuckých žien a drotárov. Nájdete tu rôzne výšivky, pletené, drôtené a háčkované výroby, perníky vianočné ozdoby, figúrky zo včelieho vosku
a vianočné pečivo.

7.12. 2013
Mikulášsky výstup
Športklub turistiky pozýva na 11. ročník podujatia Mikulášsky „lunochodecký“ výstup na Tábor.
Informácie: www.sktknm.sk

3.12. – 5.12. 2013
Mestská knižnica KNM
Stretnutia so spisovateľmi
3.12. 2013, 11:00 h - Drahoslav Machala
5.12. 2013, 10:00 h - Ľubomír Feldek, Ľubomír
Dobrovoda
5.12. 2013, 13:00 h - Zuzana Šulajová
4.12. 2013, 14:30 h
Dom kultúry KNM
Junior verzus senior
Centrum voľného času KNM organizuje už III.
ročník šachového popoludnia pre žiakov ZŠ, študentov SŠ a seniorov. Prezentácia v dome kultúry, č. dv. 64
Informácie a prihlasovanie: 421 3294
5.12. 2013, 15:30 h
Príde k nám Mikuláš
O 15,30 stretnutie s Mikulášom v meste, prechádzka s ním od domu kultúry cez ulice Litovelskú, Clementisovu, Dlhomíra Poľského, Komenského smerom na sídlisko Kamence, naspäť cez
Ulicu ČSA, SNP, Štúrovu až na námestie.
O 16,30 rozsvietenie vianočného stromčeka na
námestí.
O 17,00 Mikulášska rozprávka plná humoru,
piesní i napätia O Jankovi Polienkovi
Vstupné: 1 €
6.12. - 7.12. 2013
Dom kultúry KNM
Zóna bez peňazí
Príďte darovať veci,
ktoré nepotrebuje-

12.12. 2013, 14:00 - 19:00 h
ZŠ Clementisova
Vianočné trhy žiakov
Na trhoch zažijete skutočnú predvianočnú atmosféru, pozriete si výrobky a sladké dobroty
vlastnoručne zhotovené žiakmi školy, prípadne
potešíte blízkych kúpou originálneho darčeka.
Čas radostného očakávania Vianoc vám spestrí
stretnutie so sv. Mikulášom ako i živý
Betlehem. Pre všetkých predškolákov je
pripravený darček.
Výťažok z trhov pôjde na liečbu žiačky
školy, ktorá má vážne
zdravotné problémy.
13.12. 2013, 7:00 - 10:00 h
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba SR.
16.12. - 23.12. 2013
Námestie slobody
Vianočné trhy
Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva svojich obyvateľov na Vianočné trhy. Ochutnajte sladkú
medovinu a vianočný punč, nakúpte vianočné dekorácie a darčeky. Na námestí budú mať
stánky predajcovia s občerstvením, vianočným
osvetlením a iným tovarom.
17.12. - 19.12. 2013, 9:00 – 17:00 h
Dom kultúry KNM
Výstava betlehemov a miniatúr
Výstava ručne vyrobených betlehemov a miniatúr slovenských dreveníc. Autorom je Milan
Bileš.
Vstup voľný.

22.12. 2013, 16:30 h
Námestie slobody
Živý Betlehem
O 16,30 vystúpi folklórny
súbor Jedľovina s pásmom
vianočných
piesní.
O 17,00 uvidíte predstavenie o narodení Ježiška v podaní divadelných
súborov Didero a Babylon. Zahrajú aj súrodenci
Mrmusovci.
22.12. 2013, 19:00 h
Dom kultúry Budatínska Lehota
Zuzana Smatanová - Vianočný koncert
Disco Club Bosorka
uvádza Vianočný unplugged koncert Zuzany Smatanovej. Na
koncerte zahrá saxofónista Milo Suchomel
a spevácky zbor OMNIA.
Predpredaj
lístkov
v MKŠS KNM, informácie na 0905 171174
Vstupné: 10 €
26.12. 2013
Štefansky výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na Štefansky
lyžiarsky alebo peší výstup na Vreteň.
Informácie: www.sktknm.sk
31.12. 2013
Silvestrovský výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na Silvestrovský výstup na Ľadonhoru alebo Veľký Rozsutec.
Informácie: www.sktknm.sk
31.12. 2013, 22:00 h
Námestie slobody
Vítanie nového roka 2014 a oslava vzniku SR
Mesto KNM a MKŠS pozýva na rozlúčku so
starým rokom a vítanie nového roka na Námestí slobody v spoločnosti priateľov, známych a ostatných obyvateľov. Zároveň si pripomenieme založenie samostatnej Slovenskej
republiky. Všetkým sa prihovorí primátor
mesta Ing. Ján Hartel, hrať bude Buková muzika a DJ Vlado.
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