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Vážení občania,
opäť je tu prelom rokov, čas hodnotenia a nových plánov. Pri spomínaní a hodnotení uplynulých 365
dní sa mi vynárajú spomienky na rôzne problémy, ktoré sme museli riešiť, prekážky, ktoré sme museli
prekonávať, chvíle, keď sa nám nedarilo všetko podľa plánov. Našťastie však prevládajú spomien
ky na dni, kedy sa nám darilo úspešne realizovať projekty, usporiadať rôzne podujatia, potešiť deti
a blízkych, vyriešiť ťažkosti obyvateľov, nájsť spoločnú reč s poslancami mestského zastupiteľstva
a napĺňať spoločne plány, jednoducho keď práca išla „ako po masle“. Spomenul by som realizáciu
projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta, rekonštrukcie ciest a chodníkov, vybudovanie parkovísk.
Prajem aj Vám, milí spoluobčania, aby sa Vám pri obzretí do roku 2012 vynorili najmä chvíle radost
né a príjemné. Nech do nového roka vstupujte s optimizmom a radosťou v srdci, ktorá bude Váš
súkromný aj pracovný život poháňať vpred správnym smerom. Mesto a jeho pracovníci budú naďalej
robiť svoju prácu tak, aby boli uspokojené všetky potreby občanov v oblasti zdravotníctva, školstva,
sociálnej práce, životného prostredia, kultúry a športu. Spoločne budeme budovať krajšie a moder
nejšie mesto.
Touto cestou chcem poďakovať pracovníkom mesta a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnos
ti, poslancom mestského zastupiteľstva, podnikateľským subjektom a všetkým, ktorí pomohli pri
realizovaní zaujímavých plánov a projektov. Zároveň ďakujem všetkým žiakom, športovcom, umel
com a ostaným, ktorí úspešne reprezentovali a zviditeľňovali svojim umom naše mesto na rôznych
regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Tiež všetkým občanom mesta, ktorí mu
dávajú svoj ráz a pestrý život svojou každodennou činnosťou.
Na záver všetkým prajem veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku 2013, veľa pracovných
a osobných úspechov a príjemných dní prežitých vo svojom trvalom či dočasnom domove v Kysuc
kom Novom Meste.
primátor mesta Ing. Ján Hartel

Poďakovanie
za aktívnu spoluprácu

V utorok 11.12. 2012 prevzal primátor mesta Ing.
Ján Hartel z rúk Mgr. Jaroslava Klusa, predsedu
Olympijského klubu Kysuce, poďakovanie za
aktívnu spoluprácu na projekte Posolstvo Sloven
ska hrám XXX. olympiády Londýn. Štafeta s olym
pijským ohňom mala motto Sme jeden tím a obeh
la počas troch mesiacov celé územie Slovenska.
Pochodeň niesli tisícky žiakov a 24. mája zavítala aj
do nášho mesta. Žiaci a pedagógovia pripravili pre
tejto príležitosti bohatý kultúrny a najmä športový
program. Deti sa z prítomnosti olympijského ohňa
tešili a prebudil v nich športového ducha a chuť
podporovať našich olympijských športovcov.
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Prihovára sa Vám prednosta

Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Na poslednom vlaňajšom mestskom zastupi
teľstve, konanom dňa 13. 12. 2012, sa okrem
schválených úprav rozpočtu mesta a rozpočto
vých a príspevkových organizácií nášho mes
ta na rok 2012, rozpočtu mesta na rok 2013,
schválilo aj niekoľko všeobecne záväzných
nariadení, ktoré významne stanovujú príj
movú časť rozpočtu nášho mesta na tento rok.
Ide o príjem z dane z nehnuteľností a rovnako
aj príjmy z poplatkov za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Uvedené úpravy
vyplynuli zo zákona č. 460/2011 Z. z., kto
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obce a mestá boli povinné svoje VZN upraviť
tak, aby boli v súlade s týmto zákonom s účin
nosťou od 1. 1. 2013. Čo sa týka dane z nehnu
teľností, spomeniem len určenie sadzby dane
zo stavieb. Doteraz platilo pravidlo, že naj
vyššia ročná sadzba tejto dane nesmela pre
siahnuť 40-násobok najnižšej ročnej sadzby
(v našom meste to predstavovalo 14,47 náso
bok). Novela zákona stanovila, že tento rozdiel
medzi najvyššou sadzbou a najnižšou sadzbou
nesmie presiahnuť 10-násobok a uložila správ
covi dane (mestám a obciam), ak by bol tento

rozdiel vyšší ako to ukladá zákon, pri každej
ďalšej úprave v nasledujúcom zdaňovacom
období tento násobok znížiť. Aby sme sa teda
priblížili hoci len o malý krôčik, zvýšili sme
najnižšiu sadzbu za rodinné domy v KNM
z 0.149 €/m2 na 0.150 €/m2. Teda len o jed
nu tisícinu (tým sme znížili tento násobok
na 14,38). Druhá možnosť, ako znížiť tento
násobok, bolo znížiť najvyššiu daň zo stavieb,
ktorá v súčasnosti činí 2.157 €/m2 a týka sa
to stavieb využívaných na ostatnú podni
kateľskú a zárobkovú činnosť. To by sme
ale výrazne znížili príjem mesta. Čo sa týka
poplatku za komunálne odpady a drobné sta
vebné odpady, v tomto prípade sme poplatok
len zaokrúhlili na cca 17 € na osobu a rok.
Je treba povedať, že sadzba poplatku sa vždy
stanovuje na osobu a kalendárny deň, teda je
závislý od počtu dní v roku. Poplatok v roku
2012 predstavoval 16.50 € na osobu. V tom
to prípade mi nedá nespomenúť, že mesto
naďalej viac platí organizácii za vykonávanie
zberu, prepravu a následné zneškodňovanie
odpadu, ako predstavuje príjem od obča
nov a podnikateľov, ktorí platia poplatok za
spomínaný komunálny odpad. Ak by sme
to chceli vyrovnať, museli by sme poplatok
zvýšiť na cca 23.20 € na osobu a rok. Mes
to zatiaľ hospodári výborne, a preto môžeme
tento rozdiel vykryť z ostatných príjmov mes
ta a nie sme nútení zvýšiť uvedenú sadzbu
poplatku na skutočné náklady.
Mestský úrad musel ku koncu roka rovnako
reagovať na prijatý zákon č. 343/2012 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001

Z. z. o odpadoch. Časť povinností, ktoré sú
samosprávam podľa tohto zákona uložené,
už mesto dávnejšie plní napr. zabezpečovanie
separovania a zber týchto zložiek komunálne
ho odpadu. Čo je ale nové, a čo zavádzame
od začiatku tohto roka, je zriadenie zberného
dvora v priestoroch našej príspevkovej organi
zácie Údržba mesta. Do tohto zberného dvora
môžu občania začať nosiť drobný stavebný
odpad, objemový odpad, a čo je novinkou
i jedlé oleje a tuky. Na tento účel sa v tých
to priestoroch budú nachádzať tri kontajne
ry, každý na konkrétny odpad. Povinnosťou
každého občana bude, aby sa preukázal plat
ným identifikačným preukazom (občianskym
preukazom) a dokladom o tom, že má zapla
tený poplatok za komunálny odpad v prís
lušnom roku. V zmysle spomínanej novely
zákona o odpadoch, a samozrejme i podľa
nášho nového VZN o nakladaní s odpadmi,
sa významná povinnosť týka podnikateľských
subjektov, ktoré sú prevádzkovateľmi kuchýň
na území mesta, nakoľko sú povinné zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
pre kuchynský a reštauračný odpad, ktorého sú
pôvodcom. Všetky tieto subjekty sú povinné
uzavrieť zmluvný vzťah s oprávnenou organi
záciou na zber, prepravu a zneškodnenie bio
logicky rozložiteľného kuchynského a reštau
račného odpadu a toto zdokladovať mestu
do 31. 1. 2013. Potom následne každý ďalší
rok do konca januára musia na mestský úrad
odovzdať hlásenie o vzniku tohto biologicky
rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu a nakladaní s ním.

projektu a s otázkou bezpečnosti pri reali
zácií investičných akcií. Napr. pri výstavbe
parkoviska pri predajni COOP Jednota na
Sládkovičovej ulici došlo k úrazu, lebo stavba
nebola riadne zabezpečená a označená. Ihneď
som na túto skutočnosť upozornil a stavebník
urobil nápravu.
Nie všetky problémy občanov prenášam
na zastupiteľstvo. Pri tých, ktoré je možné
vyriešiť hneď, tak hneď aj konám. Oslo
vím kompetentných pracovníkov úradu,
komunikujem s prednostom či primátorom
a spolu hľadáme riešenie. Neskôr na zastu
piteľstve sa snažím vo svojich príspevkoch
skôr vyzdvihnúť prácu zamestnancov MsÚ
či Údržby mesta a spomeniem, čo všetko sa
nám podarilo vyriešiť.
Som predseda finančnej komisie, ktorá je
garantom rozpočtového procesu, ku ktoré
mu býva vznesených množstvo pripomie
nok. Úroveň kvality zostaveného rozpočtu

je z roka na rok vyššia, za čo patrí pochvala
vedúcej finančného oddelenia a všetkým jeho
zamestnankyniam. Komisia je tiež garantom
záverečného účtu mesta, vyjadruje sa k ceno
vej politike, najmä k oceňovaniu nehnu
teľností pri predaji prebytočného majetku.
Finančná komisia je zostavená z erudova
ných odborníkov a práca v nej je príjemná aj
z dôvodu, že jej členovia sa stretnutí zúčast
ňujú pravidelne.
Môžete spomenúť, čo konkrétne sa Vám
podarilo zrealizovať?
Volebný program, ktorý som mal pripravený
v 10 bodoch na toto volebné obdobie, už dnes
po 2 rokoch, t. j. v polovici volebného obdobia,
je splnený na 80%: zvýšenie bezpečnosti cest
nej dopravy vybudovaním stojiska na kontaj
nery na križovatke ulíc M. Nešporu a 9. mája,
osadenie bankomatu na sídlisku Kamence,
vysadenie drevín, vybudovanie parkovacích
plôch, oprava chodníkov, rozšírenie mestské

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Ing. Vavrín Randa,
poslanec Mestského
zastupiteľstva v KNM,
SMER, volebný obvod
č. 1 (ulice: Jesenského,
M. Nešporu, M. Benku, Kysucká, Sládkovičova)
Už druhé volebné obdobie ste poslancom
MsZ. Ako vnímate svoju prácu?
Za poslanca som kandidoval preto, lebo som
chcel urobiť niečo pre občanov. Snažím sa
komunikovať s občanmi vo svojom obvode,
stretávam sa s nimi, moje mobilné číslo je
verejné. Som rád, ak niektorého z nich stret
nem na ulici a dá mi podnetný návrh, či už
z môjho volebného obvodu, ale čoraz viac ma
oslovujú občania z celého mesta. V súčas
nosti hovoria najviac o stavbe centrálnej zóny
a vnímam ich nespokojnosť najmä s kvalitou
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ho rozhlasu, úprava voľnej plochy pri COOP
Jednota... Mojou zásluhou sa podarilo nahra
diť zrušené vlakové spojenie z Čadce novou
autobusovou linkou po 22. hodine z Čadce do
KNM nielen pre našich občanov, ale aj pre
občanov okolitých obcí, ktorí pracujú v Čadci
a z poobednej zmeny by sa nemali ako dostať
domov. Tiež som podal podnet na vyšetrenie
neškodnosti vody z horského prameňa v Hor
nej Skotni, aby si ľudia, ktorí ju často využí
vajú, nepoškodzovali svoje zdravie. Rozbor
vody však potvrdil jej neškodnosť na ľudský
organizmus. Tiež som apeloval na osadenie
lavičiek pri lipke a na Sládkovičovej ulici, na
jar by som bol rád, keby sa v ich umiestňovaní
pokračovalo v areáli polikliniky a cintorína.
Chcem, aby sa pokračovalo v budovaní sto
jísk pre kontajnery. Tie zaberajú parkovacie
plochy na uliciach, alebo sú neusporiadane
umiestnené pri bytovkách a často bývajú pre
plnené. Na návštevníkov mesta tieto miesta
pôsobia negatívnym dojmom.
Ako vidíte život nášho mesta?
Život v našom meste je pestrý, je tu dosta
tok oddielov záujmových činností pre deti aj
dospelých. Slúžia na kultúrny rozvoj obča
nov a vzdelávanie detí a mládeže už od útleho
veku až do dôchodku. Veľmi dobre pracuje
ZUŠ, MKŠS, ktoré združuje umelecké súbo
ry Jedľovina, Jedľovinka, Nová Kysučanka,
Asanky. Spomeniem tiež široko zameranú
prácu CVČ. Obyvatelia mesta môžu svoj voľ
ný čas tráviť v športových kluboch.

Vidím, že jednotlivé problémy mesta sa riešia
a odstraňujú, opravujú sa chodníky, cesty,
zrekonštruovali sa školské zariadenia. Určite
je potrebné dať novú fasádu Domu kultúry
ako dôstojnému stánku kultúry a chýba mi
tiež zhodnotenie a účelné využitie budovy
Kina Kysuca. Nepáčia sa mi nedokončené
investície z minulého storočia, ako rozos
tavaná budova ZŠ na Kamencoch a jej oko
lie, alebo budova plavárne na nábreží rieky
Kysuca a to, že sa v nich zdržiavajú niektorí
neprispôsobiví občania. Súhlasím s potre
bou rekonštrukcie chátrajúcej konštrukcie
autobusového nástupišťa. Žiadal som na
základe požiadavky obyvateľov vybudova
nie verejných toaliet a pod. Privítal by som
pokračovanie cyklotrasy z Bystrickej doliny
do Krásna nad Kysucou cez naše mesto až do
neďalekej Žiliny.

Momentálne práve v mojom obvode rezonuje
otázka umiestnenia reproduktora mestského
rozhlasu. Loboval som sám za jeho umiest
nenie na Sládkovičovej ulici, nakoľko si
to občania žiadali. Neskôr prišli negatívne
ohlasy od obyvateľov, ktorých hlásenie ruší
pri spánku po nočnej zmene. Chcem oslo
viť domových dôverníkov z uvedenej časti
mesta, aby som sa mohol zúčastniť na niek
torej z ich domových schôdzi a mohol zistiť
názory obyvateľov na umiestnenie rozhlasu
a hlavne vyjsť v ústrety väčšine.
Na záver by som chcel všetkým občanom
mesta zaželať najmä veľa zdravia, osobných
a pracovných úspechov v novom (magickom) roku 2013, aby nás vyviedol z krízovej
situácie, v ktorej sa nachádza nielen SR, ale
celá Európa.

Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste na rok 2013
I. štvrťrok 2013
II. štvrťrok 2013
III. štvrťrok 2013
IV. štvrťrok 2013

Zasadnutie MsR
27. február 2013
29. máj 2013
28. august 2013
28. november 2013

Zasadnutie MsZ
14. marec 2013
13. jún 2013
12. september 2013
12. december 2013

Všetkým občanom mesta by som chcela poďakovať za ich pripomienky a pomoc pri riešení problémov nášho mesta. Budem veľmi rada, ak aj v budúcom roku prídu za mnou, prípadne ma oslovia, keď budú potrebovať pomoc.
Zároveň chcem všetkým popriať v novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v ich súkromnom ako
aj v pracovnom živote.
JUDr. Andrea Ondreášová, poslankyňa MsZ KNM

Zápisky z kroniky Osemročnej strednej školy v Budatínskej Lehote – Radoli v šk. r. 1960/1961
Školský rok 1960/1961 sa započal dňa 1. sep
tembra 1960 slávnosťou v zasadacej miest
nosti MNV v Radoli za prítomnosti zástupcov
MNV, DO-KSS, ZRPŠ a početných rodičov.
Slávnostný prejav povedal zástupca OV-KSS
s. Slimák. Príhovor k žiakom a prítomným
tajomník MNV s. Kmošek, za výbor žien
s. Maternová. Boli prítomní i zástupcovia
z Bud. Lehoty. Členovia učiteľského kolektí
vu boli obdarení kyticami kvetov.
Do 1. ročníka v Bud. Lehote bolo zapísaných
16 žiakov a v Radoli 42 žiakov. Zmeny vo
funkcii: za zástupcu riaditeľa školy bol vyme
novaný s. Cyril Ševčík, učiteľ ZDŠ v Rakovej,
nakoľko doterajší zástupca s. Šimon Vladár
bol preložený na vlastnú žiadosť do okresu
Martin. Žiaci boli zaradení do 14 tried.
Práca na škole v tomto školskom roku bola veľ
mi sťažená tým, že pre nedostatok učebných
priestorov vyučovalo sa v Radoli a v pred
nej triede na tri smeny. Boli zriadené dielne
a ich vybavenie najpotrebnejšími nástrojmi
na spracovanie kovu a dreva bolo zakúpené
zo štátnych prostriedkov v sume 16.564 Kčs.

Vybavením nám pomohol ZPS (Závod pres
ného strojárstva) v KNM v hodnote asi 3 000
Kčs zdarma. Učebných pomôcok i keď boli
vo väčšom množstve zakúpené je ešte vždy
veľký nedostatok. Na ročníkoch 6.-8. mali
sme len jedného kvalifikovaného učiteľa a to
na odbor chémia, fyzika a dielne. Okrem 5
učiteľov ostatní dochádzali z KNM.
Verejnoprospešná práca žiakov pozostávala
zo zberu železného šrotu, ktorého sa nazbie
ralo asi 30 t. Bolo vyčistených 4 ha pasienkov
a zber zemiakov na JRD v Radoli bol takmer
výlučne len záležitosťou žiakov. Spolu odpra
covali žiaci a učitelia 2964 brigádnických
hodín v rámci vyučovania. VIII. ročník mal
patronát nad ovocným sadom JRD, kde ošetril
a pohnojil 92 ovocných stromkov. Treba sa
zmieniť, že 21. decembra 1960 rozkvitli šípo
vé ruže.
Zdravotnícke prehliadky žiakov boli pre
vádzané i v tomto roku. Žiaci boli očkovaní
proti rozličným chorobám a taktiež im bol
ošetrený i chrup. V jednom období žiaci boli
chorí na chrípku, čo sa citeľne prejavilo najmä

v nižších ročníkoch. V triedach chýbalo až 1012 žiakov. Je veľmi radostné zaznamenanie,
že v tomto školskom roku naši žiaci dostali
zdarma učebnice a školské potreby.
Od. 1. 1. 1961 sa zmenil názov Osemročná
stredná škola na Základná deväťročná škola
s povinnou školskou dochádzkou do 15. roku
a 9. postupným ročníkom základného škol
ského vzdelania.
Kultúrna činnosť bola ešte doplňovaná fil
movými predstaveniami, ktoré viedol s. Cyril
Ševčík, zástupca riaditeľa Milan Matísek, ria
diteľ školy, nacvičil s ČSM (Československý
zväz mládeže) divadelnú hru Kristína, ktorá
bola odohraná i na iných obciach.
Školský rok 1960-61 sa zakončil 30. júna 1961
slávnosťou za prítomnosti zástupcov z oboch
obcí, ktorí v krátkych príhovoroch zhodnotili
prácu učiteľov. Učitelia dostali od žiakov kve
ty. Výbor žien potom ešte pripravil učiteľom
veľmi milé a srdečné posedenie.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: Text príspevku je doslovným prepisom textu
z kroniky aj s pravopisnými a štylistickými chybami.
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ECHO MESIACA
Nasledovný text je reakciou na článok uverejnený v decembrovom čísle
Zvestí KNM, pod titulkom „Urbariát kráča už druhý rok“.
Autor tohto článku (možno že nebol len jeden, ale budeme používať termín
„autor“) sa dopustil klamstiev o našej spoločnosti HARD FOREST, s.r.o.. Pre
to, využívajúc svoje právo na odpoveď, považujeme za potrebné na ne reago
vať a poskytnúť čitateľskej verejnosti objektívne a neskresľované informácie.
Autor článku namiesto poskytnutia faktografických a ľahko overiteľných
informácií sa obmedzuje vo svojom vnímaní na očierňovanie našej spoloč
nosti HARD FOREST, s.r.o. a poškodzovanie jej dobrého mena, na čo sme si
už od istých rýchlovlastníkov vo výbore zvykli. Navyše však, zrejme v sna
he zakryť pre vlastníkov urbáru nepríjemnú pravdu, sa autor článku znížil
na zavádzanie širokej verejnosti ohľadom situácie v Urbariáte KNM a najmä
v jeho hospodárení.
Zo zdrojov výboru a dozornej rady sme sa dozvedeli, že znenie článku vôbec
nie je prejavom vôle a názorov všetkých členov týchto orgánov. Z našich
rozhovorov s členmi orgánov urbariátu je nesporné, že nejeden člen vedenia
Urbariátu KNM s rétorikou a tvrdeniami uvádzanými v článku nesúhlasí. Je
zrejmé, že členom výboru či dozornej rady sa postupne už otvárajú oči a vidia
aká hra o ovládnutie urbariátu sa tu zinscenovala. Až teraz nám dochádza,
že v urbariáte sa niekomu podaril zinscenovať „víťazný február“ s praktika
mi tomuto výročiu vlastnými. Preto, je otázne, či niektoré osoby, ktoré sa
momentálne snažia vystupovať v mene výboru Urbariátu KNM sú legitímne,
pretože na svoje zvolenie nezískali dostatočný počet hlasov (nadpolovičná
väčšina).
Navyše je otázne, či predseda výboru, má vôbec právomoc hospodáriť
s majetkom podielnikov, ak podľa prokuratúry nadobudnutie jeho „symbolic
kého podielu“ tesne pred zvolením bolo v rozpore so zákonom, čo prokurátor
napadol protestom prokurátora. Členom výboru môže byť len člen urbáru.
K jednotlivým tvrdeniam uvádzame nasledovné:
1. Je úplným klamstvom tvrdenie autora článku, že s bývalým obhospodaro
vateľom lesa (t.j. firmou HARD FOREST, s.r.o.) sa nerobili ročné inventúry
a že vraj takáto inventúra sa mala spraviť po prvýkrát týmto poprevratovým
výborom až v roku 2011. Počas nášho pôsobenia ako nájomcu sa pripravovali
pravidelné mesačné správy o hospodárení v lesoch a situácia v hospodáre
ní v lese bola vtedajším vedením urbariátu pravidelne a priebežne kontro
lovaná počas celého roka. Na konci príslušného roku sa podľa priebežných
správ a podľa skutočného stavu vykonali o. i. kalkulácie nákladov a výnosov
pre nasledujúci rok, toto všetko vždy riadne schválené podielnikmi Urbariá
tu KNM. Kto videl správy o hospodárení teraz? Skúste ktokoľvek požiadať
výbor o nahliadnutie do dokladov. Niektorí to už urobili opakovane a boli
odmietnutí s odôvodnením, že na niečo také nemajú nárok!
2. Úplným nezmyslom je tvrdenie, že sa malo podľa inventúry zistiť name
ranie o 100% viac holín (rúbanísk). Ministerstvo pôdohospodárstva SR pro
stredníctvom Krajského lesného úradu v Žiline vykonalo v júni 2011 kontrolu
hospodárenia zameranú práve na kontrolu holín. Kontroly sa osobne zúčastňo
val aj zástupca tzv. oznamovateľov p. Antecký. Marián Antecký osobne vybe
ral lokality, na ktoré sa mala kontrola zamerať. Čuduj sa svete, kontrola skon
čila pre Mariána Anteckého a ostatných oznamovateľov neúspešne. Žiadne
nezrovnalosti či porušenia zákona pri plnení povinnosti obhospodarovateľa
v evidencii ťažby či zalesňovacej povinnosti sa nezistili.
Keďže tzv. oznamovatelia na nás toho navymýšľali priveľa, nemohli sa so
závermi oficiálnej ministerskej kontroly uspokojiť. Rozhodli sa pre úskočný
manéver hodný odborníkov na konšpiračné teórie. V utajení, bez verejnej kon
troly a za peniaze všetkých urbárnikov si objednali tzv. „znalecký posudok“.
Znalkyňa niečo napísala a dopracovala sa k záhadnému číslu 6025 m3 ! Samo
zrejme, že na rozdiel od ministerskej kontroly, ktorá bola verejné a mohli sme
sa k nej vyjadriť, znalecký posudok bol vypracovaný za zatvorenými dverami.
Znalkyňa urobila presný súčet nepresných čísiel. Znalkyňa dokonca vyvinula
novú metódu zisťovania veku pňa. Na svete existuje teda iba táto jediná znal
kyňa, ktorá dokázala v októbri 2011 určiť, ktorý peň je zo stromu zrezaného
v decembri 2009 a ktorý v januári 2010! Odbornosť hodná Nobelovej ceny...
Odborníci a aj súdni znalci takúto možnosť vylučujú.
Nebolo to náhodou tak, že znalkyňa posúdila holiny podľa stavu v októbri
2011. Poznamenávame, že to už hospodáril na objednávku p. Anteckého tzv.
„nočný nájomca“? Nočný nájomca preto, lebo obľubuje odvoz dreva pod rúš
kom tmy, keď ostatní ľudia spia. Pokiaľ by bol znalecký posudok objektívny,
už dávno by predsa tento výbor voči nám vymáhal náhradu škody. Nedeje sa
tak preto, lebo autor článku si je vedomý toho, že jeho účelom bola pseudo
argumentácia voči čelnom urbáru a nie skutočný ekonomický dôvod. Drahý
špás...
3. Autor článku zavádza čitateľov účelovým porovnávaním výsledkov hos
podárenia našej spoločnosti a súčasného nočného nájomcu. Výšku ťažby je
možné posúdiť len v kontexte podmienok a faktorov ovplyvňujúcich výšku
kalamity v rokoch 2008-2012. Všeobecný trend poklesu zásob spolu s ústu
pom kôrovcových kalamít viedol vo všeobecnosti v regióne Kysúc k výrazné
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mu poklesu ťažieb. „Nočný nájomca“ Lesor s.r.o. preberal lesné porasty v roku
2011 v relatívne dobrom stave s minimálnou výškou nespracovanej kalamity,
čo sa v ďalších rokoch logicky odrazilo na poklese výšky ťažby. Na tento trend
zmena nájomcu vplyv nemala. Pokles ťažby by objektívne nasledoval aj keby
sme boli hospodárili my. Pri množstve nočných odvozov len dúfame, že nočný
deklarovaný pokles ťažby je aj skutočný...
Zalesňovacie úlohy naša spoločnosť HARD FOREST, s.r.o. plnila riadne
a včas v súlade s platným zákonom. Zalesnenie holín bez predpokladu prirod
zeného zmladenia bolo vykonané spravidla v prvom roku, ostatné holiny
s očakávaným nástupom prirodzeného zmladenia boli zalesnené v záko
nom stanovenej lehote do dvoch rokov od ich vzniku. Cieľom tohto procesu
schvaľovaného odborníkmi v lesnom hospodárstve bola úspora nákladov na
zalesňovanie. Preto hodnovernosť údajov o zalesnenej holine firmou Lesor
s.r.o. o ploche 89,42 ha v rokoch 2011/2012 a najmä účelnosť tohto zalesňo
vania by mohol posúdiť len skutočne nezávislý audit. Mohlo sa napr. jednať
o zbytočné zalesnenie holín, na ktorých by došlo tak či tak k samonáletu mla
dých stromov z okolitých porastov, a teda možno urbárnici zbytočne vyhodili
peniaze za práce firmy LESOR s.r.o. Samotné údaje o veľkosti zalesnených
plôch vôbec nič nevypovedajú o tom, či sa jednalo o správne a najmä hospo
dárne konanie.
4. Autor článku „Urbariát už kráča druhý rok“ sa snaží porovnávať výno
sy a náklady a investičné aktivity, ktorými sa snažia znevážiť hospodárenie
našej spoločnosti. Autor spôsobom jemu vlastným porovnáva neporovnateľ
né. Objektívne hodnotiť ekonomickú efektívnosť, ako rozdiel medzi výnosmi
a nákladmi je možné len v prípade konštantných a objemovo zrovnateľných
veličín (nedá sa jednoducho vziať dve čísla z rôznych období a z nich vyvodiť
nejaké relevantné závery). Autor ignoruje vplyv pohybu cien na trhu s drevom
v jednotlivých obdobiach, prehliada havarijnými stavmi vyvolané investície
a nezohľadňuje časové rozlíšenia jednotlivých účtovníckych položiek. Nie je
možné chváliť sa cenami za drevo a zamlčať, že pred pár rokmi bola jeho cena
na trhu rádovo o desiatky eur nižšia. Takýto prístup autora pripomína, pre
ilustráciu, osud napr. vedúceho čerpacej stanice káraného za to, že v roku 2008
predával benzín o tretinu lacnejšie ako ho predáva dnes (keďže dnes sú ceny
za benzín na trhu rádovo značne vyššie).
5. Pokiaľ sa týka cesty na Tábor, tak jedným z hlavných dôvodov nárastu
nákladov v roku 2010 boli investície vyvolané havarijnými zosuvmi pôdy na
odvozných lesných cestách v obvode Urbariátu KNM. Investície, ktoré vždy
odsúhlasilo vedenie urbariátu, bolo nutné vykonať v záujme sprístupnenia
kalamity v najviac postihnutých lesných porastoch. Nešlo o investíciu do cud
zieho majetku. Investičná cesta je síce majetkom Lesov SR š.p., avšak cestou
sa rozumie líniová stavba (teleso), nie pozemok, na ktorom sa cesta nachádza,
ani pozemky v jej okolí. Oprava havarijných zosuvov, teda nebola investíciou
do cesty ako cudzieho majetku, ale odstraňovaním jestvujúceho havarijného
stavu s cieľom zabrániť vzniku následných mnohonásobne vyšších škôd, čo sa
aj podarilo. Súvisiace údržby ciest menšieho rozsahu boli vykonané so súhla
som vlastníka cestného telesa, teda Lesov SR.
Natíska sa otázka: Čo by stalo keby sa vedenie Urbariátu KNM v roku 2010
postavilo k veci tak, ako sa k tomu stavajú niektorí členovia dnešného výbo
ru? Odpoveď je jednoduchá, veľká časť majetku podielnikov Urbariátu KNM
by bola dnes z dôvodu masívnych zosuvov pôdy nedostupná a kalamity by
v týchto častiach boli spracovateľné len za cenu výrazne vyšších nákladov do
zbližovania dreva.
Nie sú zvýšené náklady práve cieľom?
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, spôsob akým autor článku „Urbariát už krá
ča druhý rok“ formuloval svoje tvrdenia o bývalom vedení urbariátu a obhos
podarovateľovi HARD FOREST s.r.o. je zavádzajúci, a hlavne očierňujúci
všetko dobré, čo sa vykonalo pre Urbariát KNM a kysucké lesy.
Skutoční odborníci a ľudia znalí problematiky by nikdy nezvolili takúto
cestu rozoberania náročných odborných tém, ktoré bez potrebného kontextu
nie je možné náležite a správne posúdiť. Máme pocit, že cieľom bolo naozaj
pokračovanie aktivít autora článku a jemu blízkych osôb nasmerovaných pro
ti spoločnosti HARD FOREST, s.r.o., pričom pre týchto ľudí v skutočnosti
podielnici urbariátu (ktorých si naša spoločnosť vždy vážila a váži) a kysucké
lesy slúžia len ako zámienka.
Čoho sa súčasný výbor bojí alebo čo potrebuje skrývať, keď už druhý rok
dovoľuje odvážať drevo z lesa vo večerných a nočných hodinách. Prečo sa
z obhospodarovateľa stal „nočný nájomca“? Smutné je, že v dôsledku záme
ny našej spoločnosti za nového nájomcu došlo k zmareniu možnosti získania
financií z euro fondov, na ktoré už boli pripravené projekty, ktoré by pomohli
ušetriť ďalšie prostriedky urbariátu v súvislosti s investičnými plánmi.
Podrobnejšie informácie doplníme, či o názory sa podelíme s Vami na webo
vej stránke Rady vlastníkov Urbariátu KNM www.kysuckyurbar.sk.
S pozdravom a vierou, že nakoniec sa ukáže, kto a prečo sa správa tak, ako sa
správa vám želáme všetko dobré a veľa šťastia do nového roka
konateľ spoločnosti HARD FOREST s.r.o.

SPRAVODAJSTVO
Poďakovanie vo forme plakety dostal aj PaeDr.
Pavol Zátek, riaditeľ ZŠ Dolinský potok, Mgr.
Kamila Bendová, riaditeľka CVČ KNM a Mgr.
Ladislav Vendrinský. Predseda Olympijského
Klubu Kysuce Mgr. Jaroslav Klus poďakoval
za spoluprácu a vyzdvihol účasť nášho mesta
na tomto projekte a pridal mu prívlastok „jedno
z najaktívnejších“.

Mesto plné anjelov

Mesto plné anjelov je zrealizovaná myšlienka
členov Združenia podnikateľov Dolných Kysúc.
Tých tento rok v krátkom čase opustili priatelia
MUDr. Miloš Falát a Ervín Priečko. Spomien
ka na nich ale aj chuť urobiť niečo dobré, čo by
pomohlo iným, boli hlavnými dôvodmi vzniku
charitatívneho projektu s názvom Mesto plné
anjelov. Na realizáciu mali podnikatelia málo
času, na spoluprácu oslovili aj primátora mes
ta Ing. Jána Hartela, ktorý neváhal a myšlien
ku posunul pedagógom všetkých základných
a materských škôl, ZUŠ a CVČ. Pripojilo sa tiež
MKŠS KNM.
Porota v zložení predseda Juraj Čierňava a čle
novia Milan Bíleš, Antónia Vnuková, Ľubomír
Jánoška, Ján Štens a Ján Masaryk, navštívili
po dvoch týždňoch všetky školské zariadenia
zapojené do projektu a sčítali vytvorených anje
lov. Bolo ich viac ako 4.000. Pôvodne chceli
podnikatelia usporiadať súťaž o najväčší počet
anjelov či najkrajšie výtvory. Avšak pri návšte
ve školských zariadení si vypočuli mnohé prí
behy o deťoch, ktoré ich dojali a aj samotní ria
ditelia inštitúcií povedali, že im postačí vrúcne
„ďakujem“ s pocitom, že pomohli dobrej veci.
A tak na slávnostnom vyhodnotení projektu
boli finančné prostriedky získané od mnohých
podnikateľov z nášho mesta a okolia pridelené
tým, ktorí to potrebujú.
Prvý 300-eurový šek poputoval pre Jakubka,
ktorý navštevuje Centrum sociálnych služieb
Fantázia a veľmi rád chodí do školy. Avšak ces
tu za jeho kamarátmi mu občas skríži snehová
nádielka, nakoľko Jakubko je odkázaný na inva
lidný vozík. Finančné prostriedky budú využité
na podporu dopravy znevýhodnených žiakov
do zariadenia. Zástupkyňa Špeciálnej základ
nej školy na Lipovej ulici prevzala druhý 300eurový šek, ktorý je určený všetkým žiakom,
ktorí potrebujú finančnú pomoc, nakoľko sa ich
rodiny nachádzajú v zlej sociálnej situácii. Tretí
šek vyhrali školáci zo ZŠ Dolinský potok, ktorí
vytvorili najviac farebných anjelov, napočíta
ných bolo viac ako 1000 výtvorov. Naprázdno
neodišli ani zvyšné zapojené školské zariadenia,
ktoré si spoločne odniesli poslednú 300-eurov
ku, ktorá im poslúži na uhradenie materiálnych
nákladov na realizáciu projektu. Na slávnost
nom vyhodnotení symbolické ďakujem dostali
aj ostatné inštitúcie, ktoré akokoľvek prispeli
k úspešnému priebehu Mesta plného anjelov.

Program doplnili svojimi vystúpeniami mažoret
ky Asanka, detský folklórny súbor Nábrežníček
a na záver všetky deti vianočnými piesňami
rozospieval akordeónový súbor ZUŠ.
Všetkých zúčastnených a hlavne autorov
priebeh podujatia a jeho výsledok nadchol
natoľko, že mu dali prívlastok 0. ročník.
O rok chcú v charitatívnej akcii pokračovať
a osloviť aj širšiu verejnosť.

Čo s autami dlhodobo stajacimi na
parkovisku?

Podľa VZN č. 2/2009 o státí na verejných
priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta,
článok č. 5, je zakázané odstavovanie vrakov,
trvalo, prípadne dlhodobo nepojazdných vozi
diel na verejných parkoviskách a priestranst
vách. Za ich odstránenie je zodpovedný maji
teľ vozidla. Ak si majiteľ vozidla nesplní svoju
povinnosť, odstránenie týchto vozidiel a vrakov
zabezpečí mesto na náklady majiteľa.
Nie každé opustené a dlhodobo stojace auto
spĺňa definíciu vraku, tak ako tieto vozidlá nazý
vajú mnohí občania. Stačí ak je vozidlo označe
né ŠPZ, nemožno ho nazvať vrakom. Určite je
nevyhnutné riešiť tento problém, nakoľko také
to opustené autá znižujú obyvateľom možnosť
zaparkovať pred domom. Príslušníci Mestskej
polície pri riešení dlhodobo stojacich vozidiel
musia dodržiavať príslušné zákony. Monitorujú
parkoviská alebo na základe hlásenia občanov
o takomto jave, zisťujú majiteľa vozidla. Násled
ne mu zašlú výzvu na odstránenie takého vozi
dla z verejného priestranstva. Ako je uvedené vo
VZN, ak túto výzvu v stanovenej lehote neupo
slúchne, mesto odstráni vrak na náklady majiteľa.
Ako uviedol zástupca náčelníka Mestskej polí
cie v KNM Zdeno Švaňa, takýmto spôsobom
zmizli z našich parkovísk mnohé vozidlá, ale
žiaľ, niekedy sú skutočnosti komplikovanejšie.
Napr. je zložité vypátrať skutočného majiteľa
vozidla, lebo ním už nie je ten, na koho je auto
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evidované. Ďalším problémom je, ak sa majiteľ
dlhodobo nezdržiava na území Slovenska a nie
je mu možné výzvu doručiť a taktiež ak vozidlo
dlhodobo nepojazdné ma zahraničné evidenčné
číslo. No a v neposlednom rade je problémom,
ak je majetok majiteľa (aj jeho vozidlo) predme
tom exekúcie. S takýmto majetkom sa nesmie
nakladať. Takýchto prípadov nie je veľa, a tak
sa v súčasnosti na území mestá nachádzajú len
3 dlhodobo stojace vozidlá, ktoré MP v KNM
eviduje. Príslušníci MP za rok 2012 zistili a
následne vyzvali 12 majiteľov takýchto vozi
diel, ktorí ich po výzve odstránili na vlastné
náklady.

Ministri SR v našom okrese

Dňa 5. 12. 2012 zasadala vláda SR v Krásne nad
Kysucou. Sprievodnými aktivitami zasadania
vlády boli návštevy ministrov vlády v našom
regióne. Okres Kysucké Nové Mesto navštívili:
Podpredseda vlády pre investície Ľubomír
Vážny navštívil spoločnosť OMNIA KLF a.s.
v KNM v sprievode riaditeľa Ing. Kubíka a Ing.
Vladimíra Macáška. Ľubomír Vážny si pozrel aj
ZUŠ KNM. V sprievode riaditeľky školy Mgr.
Jany Jánošovej sa oboznámil s vyučovacím
procesom a pri tejto príležitosti sa na chvíľu stal
žiakom. Minister priemyslu Tomáš Malatinský
sa zúčastnil slávnostného strihania pásky pri prí
ležitosti uvedenia nového strojného zariadenia
do prevádzky v spoločnosti INA Kysuce a.s.
Minister obrany Martin Glváč bol na rokova
ní v Štátnych hmotných rezervách v KNM.
V našom okrese sprevádzal ministra Juraj Šefar.
Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek
bol na rokovaní s poľnohospodármi kysuckého
regiónu na obecnom úrade Rudina. Rokovanie
sa uskutočnilo v spolupráci so starostkou obce
Rudina, Annou Mičianovou. Pracovného stret
nutia sa zúčastnil aj Ing. Milan Berešík a Ing. Ján
Garbier.
Ing. Vladimír Macášek
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KULTÚRA
Živý Betlehem

Mesto KNM a Mestské kultúrno-športové
stredisko spoločne pripravili tradičný vianoč
ný program, ktorý priniesol so sebou tú pravú
vianočnú atmosféru. V tretiu adventnú nedeľu
ožila na Námestí slobody história. Divadelné

súbory Didero a Babylon stvárnili narodenie
Ježiša Krista v meste Betlehem. Toto autentic
ké predstavenie pritiahlo do mesta mnoho detí
aj dospelých. O prijemnú atmosféru sa posta
rala dychovka Nová Kysučanka so svojím via
nočným pásmom kolied. Vinšovaním prispeli
k sviatočnej nálade deti z Vadičova.
MKŠS

Sladkosti priviezol Mikuláš

Svätý Mikuláš so svojim anjelikom ani tento
rok nezabudol na deti z nášho mesta. Zvítal sa

s nimi na námestí, obdaroval ich sladkosťami
a potom ich zaviedol do Domu kultúry, kde
mal pre nich pripravené prekvapenie v podo
be peknej rozprávky O Snehulienke. Neustá
le mu bol v pätách čert, ktorý sa snažil deti
strašiť.

Nezabudli na deti

V čase adventu viac myslíme aj na druhých.
Už tradične v tomto období navštevuje miest
ny SSV KNM dve sociálne zariadenia v mes
te: Detský domov Bytča – pracovisko KNM
a Centrum sociálnych služieb Fantázia na
Belanského ul. Tento rok nebol výnimkou,
zástupcovia miestneho SSV p. Ing. A. Čučia
ková, Želka Tomášková, Milka Sovíková
a Magda Harceková navštívili tieto zariade
nia a ich obyvateľov. Deťom priniesli darčeky,
sladkosti a ovocie. Porozprávali sa s pracovník
mi i deťmi o ich radostiach a starostiach. Tí
mali za odmenu pripravený krátky, ale veľmi



JANUÁR/2013

pekný program. Myslím si, že takéto vzájom
né stretnutia sú prínosom pre obe strany.
Magda Harceková

Vianočná výstava

Dva decembrové dni vystavovali svoje výrobky
členovia Klubu drotárov a Únie žien Slovenska
v Klube 75. Každý rok je úroveň výstavy vyš
šia a ponuka výrobkov širšia. Každý, kto prišiel
mal príležitosť si výrobky nielen pozrieť, ale
porozprávať sa s ich autormi o samotnej práci
a inšpirácií. Drôtené vianočné ozdoby a deko
račné predmety, voňavé perníčky, včelárske
produkty, adventné vence, vyšívané obrusy,
patchworkové vianočné gule a iné predmety si
mohli návštevníci zakúpiť.

Projekty mestskej knižnice v roku
2012

Nový rok je časom hodnotenia predošlé
ho roka. Pracovníčky mestskej knižnice sa
snažia svoju prácu stále zlepšovať, priblížiť
knižnicu a jej služby používateľom a spríjem
ňovať prostredie oddelení. Bohatý a pestrý
knižničný fond je len jednou z dôležitých úloh
knižnice, ale ten najviditeľnejší. V roku 2012
bol úspešne realizovaný projekt Doplňovanie
knižničného fondu, ktorého predmetom bol
nákup kníh a cieľom uspokojovanie infor
mačných potrieb návštevníkov. Vďaka finan
čnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky pribudlo do knižnice 172 knižnič
ných jednotiek pre rôzne vekové kategórie
čitateľov. Pribudli tituly nielen z beletrie ale
aj odborná a populárno-náučná literatúra.
Obnova výpočtovej techniky bol názov dru
hého projektu, ktorý bol zameraný na nákup
modernejšieho vybavenia, ktoré zefektívni
služby a zníži náklady na elektrickú energiu.
Tenké klienty sa budú používať na výpožič
ný proces, knižnica od začiatku roku 2012
používa nový softvér Clavius. K efektívnosti
výpožičného procesu prispelo aj pripojenie na
optickú sieť.
Kultúrne poukazy sa mohli využívať v kniž
nici už piaty rok. Projekt bol nie vinou kul
túrnych zariadení realizovaný v obmedzenej
forme, ale aj napriek tomu sme získali 856
kultúrnych poukazov, ktoré boli využité na
kúpu nových regálov. V oddelení beletrie ich
pribudlo 29 a čitatelia si ich pochvaľujú nielen
z estetického dôvodu. Nový nábytok je bez
pečnejší, knihy prehľadnejšie uložené. Zvyšné

finančné prostriedky sme získali vďaka čita
teľom a priaznivcom knižnice, ktorý darovali
2 % zo svojich daní. Aj v roku 2013 budete
môcť uhradiť členský poplatok a služby kniž
nice kultúrnymi poukazmi či darovať knižni
ci 2 % z daní. O oboch možnostiach budeme
včas informovať.

Medzinárodný úspech

Veľkým úspechom
kysuckej
spisova
teľky Márie Ďurano
vej je vydanie fran
cúzskeho prekladu
knihy Už sa nebojím,
ktorá bola ešte v roku
2010 nominovaná do
100-vky najobľúbe
nejších kníh Slová
kov v súťaži Moja naj
kniha. O tento titul
prejavili záujem prekladatelia Alena a JcMarc
Berthomierovci z Lyonu, ktorí knihu preložili
a následne ponúkli francúzskym vydavateľst
vám. Práve v týchto dňoch sa francúzska verzia
knihy dostáva prostredníctvom nakladateľstva
Les sentiers du livre pod názvom „Je n´ai plus
peur” na pulty francúzskych kníhkupectiev.

Tradičná zabíjačka

V ZpS a DSS na Štúrovej ulici sa aj tento rok
konala tradičná zabíjačka. Seniori si od skorého
rána rozdeľovali úlohy. Ženičky čistili zemia
ky, cibuľu, cesnak a muži pripravovali drevo
a kúrili v dvoch parákoch. Pán mäsiar Gaňa
zadelil všetkým úlohy a pustil sa do práce. Pani
Trnková s pánom Vavrom boli pravou rukou
majstra kuchára a plnili všetky jeho úlohy. Krá
jali slaninu, mäso na tlačenku, mleli mäso na
klobásy a jaternice. Robota šla od ruky a vôňa
vareného mäsa lákala ostatných obyvateľov
na ochutnávku. Kuchárky varili od skorého
rána zabíjačkovú kapustnicu a mäso, na kto
rých si klienti aj zamestnanci pochutili. Svojou
návštevou nás poctili pán primátor Ing. Ján
Hartel a pani viceprimátorka Ing. Jana Svrčko
vá. Počas celého dňa si obyvatelia zariadenia
zaspomínali na časy a veselé príhody zo zabí
jačiek, ktoré sa v minulosti robievali v každej
domácnosti.
Mgr. Katarína Krasňanová

Na prahu nového roku 2013, ktorý je aj Rokom viery, prajeme členom a priaznivcom Spolku sv. Vojtecha, ako aj
všetkým spoluobčanom nášho mesta veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia, lásky ale hlavne hojnosti Božích
milostí.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať vedeniu mesta, Mestskému zastupiteľstvu v KNM, Základnej umeleckej škole KNM, RKFÚ, redakcii Zvesti KNM, školám, inštitúciám a niektorým jednotlivcom za dobrú spoluprácu, pomoc
a podporu dúfajúc, že nám svoju priazeň zachovajú aj naďalej.
S úctou a vďakou
Magda Harceková, SSV Kysucké Nové Mesto

ŠKOLSTVO
Zápis prvákov
Na rodičovských združeniach, ktoré sa usku
točnia v januári vo všetkých materských
školách v meste, vedúci oddelenia školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. Ladi
slav Vendrinský oboznámi rodičov o zápise
detí do prvých ročníkov. Aj VZN č. 14/2012
o školských obvodoch mesta KNM, ktoré je
sprístupnené na webovej stránke mesta, môže
poslúžiť rodičom pri rozhodovaní o základnej
škole. Cieľom VZN je rovnomerné a racionál
ne rozdelenie detí do prvých ročníkov podľa
ich trvalého pobytu.
Zápis detí sa uskutoční na troch základných
školách 15. a 16. januára v čase od 13,00 hod.
do 17,30 hod. Rodičia nech si nezabudnú pri
niesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Mikuláš navštívil škôlkarov

Deň 6. december sa v MŠ Komenského KNM
niesol v atmosfére rozžiarených detských
očí, plných očakávania a radosti. Navštívil

ju Mikuláš. Najskôr trochu strašil čertisko
s rohami, no našťastie prišiel aj anjelik a dal
to všetko do poriadku. Deti sa na tento deň
veľmi tešili. Naučili sa pekné piesne i bás
ne, predškoláčky zatancovali s pompónmi.
Mikulášovi sa medzi deťmi páčilo. Priniesol
si aj gitaru, aby si s deťmi spoločne zaspieval.
Za pekné privítanie odmenil deti balíčkami
plnými sladkostí, čokoládovými adventnými
kalendármi a darčekmi.
Pred odchodom zaželal Mikuláš deťom všet
ko najlepšie a ony mu na oplátku sľúbili, že
budú celý rok dobré a budú poslúchať svojich
rodičov a pani učiteľky.
Za zorganizovanie Mikuláša ďakujeme
študentom z Gymnázia v KNM pod vede
ním pani učiteľky Mgr. M. Židekovej, ktorí
v rámci projektu UNICEF ,,Škola priateľská
deťom“ obdarili deti darčekmi v podobe hra
čiek, omaľovaniek a papierov na kreslenie.
Poďakovanie patrí i rodičom, ktorí prispeli
sladkosťami do balíčkov.
Eva Janiková, zástupkyňa MŠ
Zimnými piesňami privítali deti dňa
5. 12. 2012 v MŠ Litovelská KNM dlho oča
kávanú návštevu Mikuláša a jeho pomocní
kov: anjelika Dobromilka a nezbedného čer

školy a zároveň poslancom MsZ v KNM Ing.
V. Macáškovi a JUDr. A. Ondreášovej, ktorí
sa zmenili na rozprávkové bytosti a venovali
MŠ vlastné poslanecké platy na zakúpenie
hračiek deťom k Vianociam. Všetci srdečne
ďakujeme.
PhDr. Elena Gavláková

ta Bonifáca. Deti sa dozvedeli, čo sa anjelik
počas celého roka naučil - zaväzovať šnúrky
na topánkach či povedať písmenko R a oni
sa na oplátku pochválili novými básňami,
piesňami, hrami, čo sa však o čertovi nedalo
povedať, lebo skoro celú návštevu presedel
pred počítačom s mobilom na uchu. Deťom sa
konanie čerta nepáčilo a spoločne s Mikulá
šom a anjelikom predviedli nezbedníkovi, ako
má využiť svoj voľný čas a čo robí zle. Pripo
menuli mu, čo patrí ku zdravému životnému
štýlu a ako sa dá tráviť voľný čas. Čert všet
kým nakoniec sľúbil, že sa polepší a nebude
sa často hrať rôzne hry na počítači. A na záver
za peknú pesničku Mikuláš obdaroval každé
ho škôlkara sladkým balíčkom. Dúfajme, že
sa s polepšeným čertom, dobrým anjelikom
i Mikulášom stretneme aj na budúci rok.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová
Čarovným dňom pre všetky deti v MŠ na
Ulici 9. mája bol 6. december. Okrem detí
prichádzali do škôlky aj rodičia a zotrva
li v nej dlhšie ako inokedy. Všetci veselo
i vážne, nedočkavo i s rešpektom čakali na
príchod svätého Mikuláša, krásneho anjela

a čerta. Len čo sa Mikuláš objavil vo dve
rách s veľkým zvončekom a s mikulášskou
palicou, zaznela pieseň, ktorá roztancovala
malých Mikulášov a nežné snehové vločky.
Napätie opadlo a všetky deti sa rozospieva
li zimnými piesňami a recitovali básne. Za
svoje výkony boli ocenené potleskom od
rodičov, kamarátov, Mikuláša a anjela. Obaja
obdarovali deti milým úsmevom, sladkými
darčekmi a poučnými slovami. Spoločne sa
škôlkari naučili rozlišovať dobro a zlo.
Celá materská škola dýchala vianočnou
atmosférou a koláčikmi od kuchárok. Záver
besiedky ukončila celoškolská mikulášska
diskotéka rodiča. R. Koreňa. Za toto pekné
podujatie patrí poďakovanie i členom rady

Pasovanie prvákov a čarovná noc

Na Základnej škole Dolinský potok sa usku
točnila akcia, z ktorej sa tešili najmä prváči
kovia. Pozostávala z dvoch častí: Pasovanie
prvákov, vďaka ktorému konečne vstúpili do
žiackeho stavu a prijali funkciu žiak/žiačka
školy. Potom nasledovala Čarovná noc na:
„Suľkovskom hrade“.

Ako to celé prebiehalo? Pri bráne hradu priví
tali prváčikov zbrojnoši a následne sa ich ujali
dvorné dámy. Po vstupe do kráľovstva museli
prekonať rôzne zaujímavé úlohy, aby sa mohli
dostať až k pánu kráľovi. Potom ich už dvor
né dámy odviedli do dvorany. Keď úlohy zdo
lal aj posledný z nich, tak nastalo medzi nimi
napätie. Očakávali totiž príchod pána kráľa.
Tým nebol nik iný ako p. riaditeľ PaedDr.
Pavol Zátek. Pán kráľ slávnostne zasadol
na svoj trón a v príjemnej atmosfére nastalo
pasovanie. Na tomto obrade boli, samozrejme,
prítomní aj všetci dvorania. Podporiť našich
prváčikov prišli aj ich rodičia, príbuzní či pria
telia. A zvládli to veru na jednotku. Pán kráľ
ich s radosťou všetkých prijal na svoj hrad.
Ale to nebolo všetko! Žiaci sa pánu kráľovi
a všetkým prítomným predviedli v programe,
ktorý si pripravili. Kráľ bol z toho veľmi milo
potešený a bol rád, že jeho hrad budú navšte
vovať takí šikovní prváci a prváčky.
Po obrade pasovania nasledovala Čarovná
noc. Už na nich čakali pripravené kráľovské
komnaty, ktoré mohli navštíviť, napr. kom
nata šikovnosti, zábavy, múdrosti, zdatnosti
či odvahy. Prváčikov čakala noc plná čarov
a kúziel. Verím, že sa im po tomto prijatí bude
dariť celých deväť rokov a s radosťou budú
chodiť do našej školy. Na záver patrí poďako
vanie nášmu žiackemu parlamentu a všetkým
pedagógom, ktorí sa do akcie zapojili.
Mgr. Katarína Halúsková,
ZŠ Dolinský potok
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Spomienky
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Ťažko je nespomínať,
keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť,
keď srdce stále bolí.
Dňa 22. 1. 2013 si pripomíname 2. smutné výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra PSOTNÉHO
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéry
s rodinami.
Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienka na Vás ostáva v nás.
Dňa 15. 01. 2013 uplynie 40 rokov, čo nás
opustil otec
Pavol ŠIŠKA

a v tomto roku si pripomenieme aj 9 rokov, čo nás
opustila mama
Emília ŠIŠKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 29.12. 2012 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec
Milan ŠVAŇA
Ďakujeme za tichú spomienku, ktorí nezabudli.
S úctou a vďakou spomína manželka, dcéry s rodi
nami a ostatná rodina.
Veľakrát už slnko zapadlo,
tisíc sĺz mi z očí vypadlo,
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Šťastie súdené mi s Tebou nebolo,
odišiel si odo mňa veľmi priskoro.
Čas plynie, bolesť v srdci trápi,
len Teba mi už nenavráti.
Dňa 11.10. 2012 uplynuli 2 roky, čo odišiel do več
nosti môj manžel
Stanislav ŠUSTEK
S láskou a úctou spomína manželka a ostatná rodina.
Dňa 3. októbra 2012 sme si pripomenuli 1. smut
né výročie úmrtia našej mamičky, babky, bývalej
učiteľky
Márie ONDRÁŠIKOVEJ,
ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
S láskou spomínajú syn Ján s rodinou a vnúčatá.
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Odišla si a v srdci bolesť zanechala,
tak rýchlo a bez rozlúčky, to nik nečakal.
Slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá,
aj keď hľadíš na nás z neba.
Dňa 4. 12. 2012 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia našej matky, sestry, krstnej matky
Anny RAMŠAKOVEJ z Kys. N. Mesta
S láskou spomínajú deti Marcelka a Patrik s rodi
nami, sestry Alžbeta a Štefka s rodinami a brat
Štefan s rodinou.
Česť jej pamiatke.
Dňa 28.12. 2012 sme si pripomenuli 1. smutné výro
čie úmrtia našej mamy, starej a prastarej mamy
Eugénie KUČEROVEJ
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Poďakovania
Srdce si mal veľké ako kvet,
rodine, kamarátom si pomohol vždy a hneď.
Dal si aj to posledné, čo si mal,
za všetko si len vďaku vzal.
Ostali len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám brat v kruhu rodiny.
Dňa 7. 12. 2012 nás náhle opustil vo veku 57 rokov
brat
Jozef LALINSKÝ, rodák z Budatínskej Lehoty,
bytom Martin – Záturčie.
Spomína sestra Anna s manželom Milanom, bra
tom Milanom s družkou Lydou a birmovní rodičia
Ján a Viera Rudincovi a synovci Ľuboš a Miroslav
s rodinami.

Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všet
kých, čo si rada mala.
Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá pán
Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto
Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš
v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
Dňa 30. 11. 2012 nás opustila vo veku 83 rokov
naša milovaná mama, stará mama, sestra, svokra,
švagriná
Elena ZACHAROVÁ z KNM.
Úprimne ďakujeme p. kaplánom Petrovi Mlyniské
mu a Martinovi Hruškovi za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým
spolupracovníkom, ktorí ju prišli odprevadiť na
jej poslednej ceste, ako aj za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Dcéra a syn s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Rozhodla si sa odísť bez slova, bez rozlúčky,
nepovedala si zbohom na cestu do večnosti.
Ďakujeme príbuzným, známym, susedom, rodine
z Brodna, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
našu drahú maminku
Oľgu KUCHÁROVÚ z Kysuckého Nového Mesta,
ktorá nás opustila 1. 12. 2012 vo veku 75 rokov.
Úprimne ďakujeme pánovi kaplánovi Petrovi Mly
niskému za dôstojnú rozlúčku, ako aj všetkým za
prejavenú sústrasť či kvetinové dary.
Smútiaci manžel a dcéry s rodinami.

Dňa 25. novembra 2012 zaplakali hory, lebo nás
opustil v dôsledku zákernej choroby náš priateľ,
ešte len 56-ročný
Ervín PRIEČKO,
ktorý patril k popredným propagátorom a rozví
jateľom alpinizmu, horolezectva, vysokohorskej
turistiky a skialpinizmu na Kysuciach. Počas svoj
ho života aktívne pôsobil v horolezeckom oddiele
Stavbár Žilina, spoluzakladal HO TJ ZVL, Alpin
klub Kysucké Nové Mesto ako aj v rámci kysucké
ho ŠKT. Absolvoval viacero hodnotných zimných
či letných horolezeckých výstupov a skialpinistic
kých prechodov vo Vysokých, Západných Tatrách
a Alpách. Bol dlhoročným členom i viacnásobným
účastníkom JAMESU. Na Kysuciach sa organiza
čne spolupodieľal pri zakladaní a rozvíjaní tradí
cie mnohých výročných výstupov a turistických
podujatí.
Život to však zariadil tak, že Ervína už na Rači,
Rozsutci, Kriváni či v Hromovom nestretneme.
Česť jeho pamiatke!
ALPIN KLUB KNM, Horská služba KYSUCE

Narodenie detí

Samuel Šidlo, Sára Starinská, Lucia Koteková, Nela Ondrúšková,
Magdaléna Janáková, Simon Luprich, Matej Čavajda, Damian Maj
tinek, Ema Fridrichová

Sobáše
Mgr. Tatiana Jancová a Ing. Rudolf Drexler

Opustili nás
Ján KAŠIK
Pavol BOHOVIČ
Veronika VRÁBLOVÁ
Ervín PRIEČKO
Elena ZACHAROVÁ
Oľga KUCHÁROVÁ
Anežka TLACHOVÁ
Jana LALINSKÁ
Veronika REZETKOVÁ
Jaroslav SLÁVIK
Nela GRÍSOVÁ

DREAMS má päť zlatých
Lepšie ukončenie minuloročnej sezóny si tanečný súbor DREAMS
z KNM nemohol ani priať. Účasť na poslednej tohtoročnej súťaži v Hrad
ci nad Moravicí im priniesla až 5 zlatých medailí, jednu striebornú a dve
bronzové. Súťaže sa pritom zúčastnilo len 10 dievčat z celého tanečného
súboru, ktoré očarili české publikum svojimi mažoretkovými sóloformá
ciami a tanečnými choreografiami v kategórii malých formácií. Tanečná
skupina DREAMS funguje len druhý rok, pod vedením Edity Ďuranovej
odvádzajú trénerky Laura Chupáčová, Kristína Cimlová a Dominika Vlč
ková s dievčatami zo súboru naozaj skvelé výkony, pripravujú ich na rôz
ne súťaže, ale aj spoločenské vystúpenia na výbornej úrovni. O popredné
umiestnenia na českej súťaži sa zaslúžili: Ivana Baliarová, Veronika Tichá,
Martina Priečková, Eva Janíková, Daniela Istenčinová, Martina Jancová,
Natália Zelienková, Bianka Jurkovičová, Laura Chupáčová, Dominika
Vlčková. Držíme dievčatám palce, aby im ich elán vydržal a ony aj naďa
lej reprezentovali svoje mesto na takej vysokej úrovni. Kontakt: www.
dreamsknm.blog.cz
(mď)

† 63 rokov
† 62 rokov
† 90 rokov
† 56 rokov
† 83 rokov
† 75 rokov
† 84 rokov
† 52 rokov
† 81 rokov
† 79 rokov
† 7 mesiacov

INZERCIA
■	Predám dvojgaráž na Neslušskej ceste. Cena 13 500. Tel. 0905
793375.
■	Prijmeme do pracovného pomeru mužov a ženy na prácu v ČR v Plz
ni. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. číslach: 051/7722108,
0903642411.

Lekáreň v pohotovosti (8:00 – 12:00 hod.)
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA

12. 1. 2013
13. 1. 2013
19. 1. 2013
20. 1. 2013
26. 1. 2013
27. 1. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
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KRÍŽOVKA / DOPLŇOVAČKA
Správne znenie tajničky z čísla 12/2012 znie: „...zmysel, aký mu dáme sami.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výher
covia: 1. Eva Uhríková, ČSA 1300/63, KNM – 6,00 €, 2. Jakub Mindek, Clementisova 1048/31, KNM – 5,00 €, 3. M. Buryová,
Kukučínova 488, 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 1/2013 spolu s nalepeným kupónom doručte
na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 1. 2013.

č. 1

KUPÓN
KRÍŽOVKA
S TAJNIČKOU

KUPÓN

Japonské príslovie: S priateľom po boku nie je.............................
.................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky

č. 1

DOPLŇOVAČKA
PRE DETI

Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie
doplňovačky spolu s nalepeným kupónom
na adresu: Redakcia Zvesti, Belanského 9,
024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď
osobne doručí do mestskej knižnice najne
skôr do 20. 1. 2013, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 12/2012 znie: „ľadový hokej“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Ivan Jankovič, Kysucký Lieskovec 132.
Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek
pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do 31. 1. 2013.
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DOPLŇOVAČKA PRE DETI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

1.	Výbušná nálož.
2.	Svetelný úkaz pri búrke.
3.	Vysoká jedlá huba.
4.	Africký kopytník..
5.	Strom s bielou kôrou.
6.	Naša obec.
7.	Bohatý človek.
8.	Peňažný ústav.
9.	Dobiela sfarbený.
10.	Bod za vetou.
11.	Okuliare, po česky.
pomôcky: byvol, Baďan

šport
Nominujte najlepších športovcov
Komisia kultúry, vzdelávania a športu pri MsZ
v KNM žiada verejnosť, športové oddiely
a kluby o zasielanie návrhov na nominácie do
ankety Športovec KNM za rok 2012.
Navrhnutých športovcov v kategóriách: jednot
livci, športové kolektívy a tréneri odôvodnite,
a ich najlepšie výkony a úspechy za rok 2012
doložte napr. výsledkovými listinami, kontakt
mi na športovcov a oddiely. Na základe týchto
návrhov komisia vyberie a odmení najlepších
športovcov. Upozorňujeme, že do ankety môžu
byť nominovaní iba športovci z nášho mes
ta. Návrhy posielajte do 31.1. 2013 na adresu:
Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovel
ská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo
kovacikova@mskknm.sk.
Renáta Kováčiková

Vreteň 2012

Dňa 26. 12. 2012 usporiadal ŠKT KNM 31. roč
ník Sv. Štefanského zimného výstupu na Vreteň
819,5 m.n.m. v Kysuckej Vrchovine.
V stredu ráno od 7,45 do 9,30 hod. za nízkej
oblačnosti a hmly, pri teplote okolo -2°C, sa
vybralo z Radole 418 účastníkov na 31. tradič
ný výstup na Vreteň. Štart bol postupný, aby
zľadovatená a šmykľavá trasa nebola preplnená.
Ani podmienky vhodné na pády a zlomeniny
neodradili skalných turistov od ich cieľa. Veď
sa hovorí „že počasie je vždy dobré, len turis
ta je nevhodne oblečený“. Preto každý musel
zvýšiť pozornosť a obozretnosť na maximum,
no postupne krok po kroku sa všetci dostali
na vrchol. Na vrchole Vretňa mierne fúkalo,
výhľad bol obmedzený. Na vrchole sa účastníci
zapísali do vrcholovej knihy návštev a navzá
jom si pogratulovali. Späť sa šmýkalo ešte viac,
ale našťastie sa nikomu nič nestalo a všetkých
418 účastníkov (o 10 viac ako minulý rok)
zostúpilo v pohode a v poriadku do cieľa. Trasa
merala 6 km a mala 450 m prevýšenie.
Na obecnom úrade v Radoli každý účastník zís
kal pamätný list, pohár s logom výstupu a malé
občerstvenie, okrem toho mimoriadne ceny
dostali mimoriadni účastníci:
najmladší: Nikolka a Natálka Játiové (dvojič
ky), 1,5 r., KNM; Anabelka Špiriaková, 4 r.,
KNM; Lea Ohodničanová, 4 r., KNM
najstarší: Janka Naumová, 74. r., KNM; Jozef
Kavecký, 82 r., KNM
najvzdialenejší: Amrita Mishra, Nepál; Curis
tophe Colle, Francúzsko
najvernejší (31. výstupov): Ondrej Tulec,
KNM; Miroslav Janoš, Lopušné Pažite
najpočetnejšia rodina: Dubeňová, 13. čl.,
Radoľa; Cabuková, 11. čl., KNM
najvernejšie oddiely: Považská Teplá; AHA
Čierne; Sokol Žilina; účastníci z Prahy, Košíc,
Třebíča, Třinca, Bratislavy, Trnavy, Pov. Byst
rice a z celého blízkeho okolia

Poďakovanie patrí aj sponzorom: Stavbyt Dube
ňovci, Drogéria Bona, obec Radoľa, Pohostin
stvo u Mičiana, Piváreň u Kultána, Sklenárstvo
u Jakuba, Prameňstav, Code s.r.o, Tlačiareň
a papiernictvo Jánošík, K&K spol. s.r.o.
ŠKT KNM

SENIOR verzus JUNIOR

Centrum voľného času KNM dňa 6. 12. 2012
zorganizovalo 1. ročník šachového turnaja
medzi žiakmi, mládežou a dôchodcami nášho
mesta. Po vydarenom 0. ročníku v roku 2011
si za šachovnicu v priestoroch MKŠS zasadlo
družstvo seniorov v zložení: Vladimír Kudlík,
Viktor Cvopa, Tibor Djablik, Štefan Marčiš,
Pavol Orieščik, Martin Janči, Marcel Madaj,
Milan Janoš. Za juniorov bojovali žiaci ZŠ Cle
mentisova KNM v zložení Martin Šimar, Jozef
Kubík, Dávid Schumer, Samuel Mazúr, Daniel
Kramár, Michal Jendrišák, Lucia Ševčíková, Ľu
bomír Ševčík. Súťaž otvoril koordinátor Denné
ho centra Klub 75 Milan Bileš a Anna Behúňová
z CVČ KNM. Rozhodcom súťaže bol vedúci
šachového krúžku Mgr. Ľubomír Ševčík.
Hralo sa na víťazné družstvo o putovný pohár.
V tomto ročníku vyhralo opäť družstvo senio
rov s výsledkom 5:3.Víťaznému družstvu bol
odovzdaný putovný pohár, diplomy, deti dostali
balíčky a drobné ceny. V kráľovskej hre - šachu
budeme pokračovať aj v novom roku 2013.
CVČ KNM

Bežci z KNM s piatimi víťazstvami na
MS v cezpoľnom behu

V sobotu 24. novembra sa v Brezne konali
posledné atletické majstrovstvá Slovenska, ten
toraz v cezpoľnom behu. Bežci KNM sa z nich
vrátili s piatimi víťazstvami a jedným tretím
miestom (z 11 kategórií štartovali v 9) a stali sa
najúspešnejším oddielom majstrovstiev, pričom
za sebou nechali kluby ako Obal servis Košice,
AC Nové Zámky, Spartak Dubnica, Slávia UK
Bratislava ap. Prvá sa postavila na štart Soňa
Kohútová (ml. žiačka), slovenská žiacka rekor
dérka na 150 m. Na kilometrovej trati sa držala
vpredu, 200 m pred cieľom zrýchlila a zvíťazila.
Medzi staršími žiačkami na dvojkilometrovej
trati štartovali Nikola Štefundová a Michaela
Jarošová. Nikola sa od začiatku držala vpredu,
v poslednom kilometri sa zrýchlením zbavovala
súperiek. Svoju najväčšiu súperku Viktóriu Mal
čekovú (Zvolen) zdolala v polovici záverečného
stúpania a dobehla prvá s dvanásťsekundovým
náskokom. Získala tak svoj štvrtý tohtoročný
titul. Michaela Jarošová dobehla ôsma. Michal
Kučera, tohtoročný trojnásobný žiacky majster
Slovenska, sa na trojkilometrovej trati držal
v čele početného pretekárskeho poľa. V 2. polo
vici posledného kilometra sa v stúpaní do toho
oprel a postupne sa odpútal od svojho súpera.
Michal zvíťazil tiež s dvanásťsekundovým

náskokom. V tejto kategórii štartoval aj Jakub
Fojtík, obsadil 14. miesto. Medzi dorastencami
bol favorit jasný – Patrik Žúbor. Patrik netaktizo
val, preteky na 4 kilometre rozbehol v rýchlom
tempe. Zvíťazil s minútovým náskokom a získal
svoj tohtoročný šiesty titul. V tomto behu štar
toval náš ďalší bežec Lukáš Prívara, dobehol
na veľmi dobrom 5. mieste. Medzi juniormi na
šesťkilometrovej trati sa statočne držal Ján Klu
čiarik. Obsadil 11. miesto, v juniorskej kategórii
bude ešte štartovať aj v roku 2013. V ženskej
kategórii bola jasná favoritka – K. Berešová
(Košice). O ďalšie miesta sa tuho bojovalo.
Naša Alena Pochybová, tohtoročná víťazka
Krasňanskej desiatky, podala na 4-kilometrovej
trati výborný výkon a po vlaňajšom nevďačnom
4. mieste dobehla na bronzovej priečke. Vrcho
lom majstrovstiev bol beh mužov – vytrvalcov
na 9 km. Na prvých dvoch kilometroch tempo
diktovali Richard Varga (Bratislava) a Juraj
Vitko. Štyri kolá pred cieľom Juraj zrýchlil,
udržiaval si 25-30 m náskok, ktorý v poslednom
kole ešte zväčšil. V závere vystupňoval tempo
a dobehol do cieľa s 20 sekundovým náskokom
pred Urbanom a Sahajdom. Juraj Vitko získal
tak svoj prvý titul v cezpoľnom behu, v disci
plíne, ktorá poriadne preverí sily a schopnosti
každého bežca. V tomto behu štartoval aj Matej
Fabšík. V kvalitnej konkurencii dobehol jedenás
ty a v prípade štartu zraneného Branislava Šar
kana, tohtoročného víťaza Krasňanskej desiatky,
by bol aj s J. Vitkom v súťaži družstiev mužov
získal medailu.
Bežcov z KNM čaká náročná zimná príprava.
Dúfam, že ju zvládnu v zdraví a v prijateľnej
ších podmienkach ako v predchádzajúcej zime.
Aj od chuti do tréningu budú závisieť ich výko
ny v budúcom roku.
Mgr. Milan Slivka
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január
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25
12 19 26
13 20 27
APRÍL
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

FEBRuár
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
MÁJ
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
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JÚL
15 22 29
16 23 30
17 24 31
18 25
19 26
20 27
21 28

AUGUST
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25

SEPTEMBER
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
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OKTÓBER
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

NOVEMBER
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24

DECEMBER
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29

1
2
3
4

MAREC
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
JÚN
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

MsÚ KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto
www.kysuckenovemesto.sk
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kultúrne spektrum

Mestské kultúrno-športové stredisko KNM
041/421 2241, 421 5076,
mail: info@mskknm.sk

11. 1. 2013, 7.00 hod.
Klub 75

Hrať bude hudobná skupina Tropicana, bratia
Minárikovci a DJ Vlado.
Hlavný hosť ILONA CSÁKOVÁ.
Vystúpia tiež Tanečná škola Bossa, mažoret
ky Asanka. O polnoci bohatá tombola.
Vstupné: 29 € (večera, víno, prípitok)

Odber krvi

Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR
20. 1. 2013, 17.00 hod.
Dom kultúry KNM
Poplatok za celý kurz je 40€/1 osoba (10
stretnutí trvajúcich 1,5 hodiny)

február 2013
2. 2. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM

Kamenný chodníček
Repríza úspešného divadelného predstave
nia farského amatérskeho divadla Galiba
z KNM.
autor: Ferko Urbánek
Vstupné: 2 €

15. 2. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM

Ocko Romana Pomajba

One man show o tom, ako byť dobrým otcom.
Správny chlap sa podelí o vlastné skúsenosti,
skvelé nápady a tajné rady.
Autor: B. H. Thorsson, réžia: E. Kudláč.
Vstupné: 7 €

X. reprezentačný ples mesta

Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva na
X. reprezentačný ples mesta.

23. 1. 2013, 17.00 hod.
Dom kultúry KNM

Kurz spoločenských tancov

Kurz spoločenských tancov je určený pre
mladých aj dospelých začiatočníkov.

Epigram Valéra Vendrinského
Šťastný nový rok!
V novom roku veľa zdravia!
A k tomu aj zamestnania!
Nech sa každému darí,
či je mladý, či starý!
Kysucké Nové Mesto

Blahoželanie

Krásnu kyticu je vhodné dnes dať,
aspoň maličkú radosť k sviatku priať.
Dňa 19. 12. 2012 sa dožila krásneho veku 83 rokov naša mama, starká a pra
starká
Vincencia LALINSKÁ z Budatínskej Lehoty.
Všetko najlepšie k narodeninám praje dcéra Anna s manželom Milanom,
syn Milan s družkou Lydou a vnuci Ľuboš s rodinou, Miroslav s rodinou,
pravnuci Milanko, Martinko, Dávidko, Adamko, Mirko a pravnučka Erika
prastarkú bozkáva.
Vážení seniori,
„Zdravie, šťastie, pokoj svätý, vinšujeme Vám...“ tak znejú slová v mnohých našich slovenských koledách. Preto aj ja
na začiatku roku 2013 chcem sa pripojiť k mnohým gratulantom a zo srdca Vám popriať skutočne pevné zdravie, silu,
pohodu a elán, aby ste v pokoji prekonali nástrahy, ktoré prinesie tento rok.
Nech máme radosť z úspechov našich detí a vnúčat, nech sme voči sebe tolerantní a nech sme povďační za každý deň.
S úctou Nadežda Behúňová
predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku KNM
Všetkým pracovníkom vykonávajúcim opatrovateľskú službu chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať za ich prácu
počas celého roku a v novom roku im chcem popriať veľa síl, zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania nielen pri
vykonávaní ich náročnej práce, ale aj v osobnom živote.
za úsek opatrovateľskej služby Janka Virdzeková
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