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BLAHOŽELANIE
Ženy vnášajú do života hodnoty ako kultúru, lásku a súdržnosť. Ženy sú ochrankyňami rodiny, sú milujúcimi manželkami, obetavými a starostlivými matkami.
Za svoje miesto v spoločnosti museli
bojovať a sviatočným dňom tohto boja
a pripomenutím ich odvážnych činov
v histórii je Medzinárodný deň žien. Vo
svete sa oslavuje už po 102. krát.
Ôsmy marec už vonia jarou a k nej patria tulipány, narcisy či hyacinty. Potešme
v tento deň všetky ženy kytičkou jarných kvetov a prejavme im tak svoju lásku a úctu. Povedzme im kvetmi, že sme
radi, že ich máme bez ohľadu na to, aký
názor na tento sviatok zdieľame.
Chcem sa pripojiť k tejto oslave úprimnými slovami venovanými všetkým
ženám. Prajem im veľa lásky, porozumenia, spokojnosti a krásnych chvíľ
v kruhu rodiny, úspešných dní v práci,
aby aj naďalej prinášali do nášho mužského sveta ženský pohľad a vôňu rodiny do našich domovov.
Koniec mesiaca marec pripadne veľkonočným sviatkom. Krásne prežitie Veľkej noci, stoly plné hojnosti, veľa vody
a kraslíc prajem všetkým občanom nášho mesta.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

Valér Vendrinský
Tvoj sen
Keď už krídla noci lúč zakryli šerom.
Ty usínaš a prichádza sen.
Za ruku Ťa vedie rozmanitým smerom,
až objavíš rozprávkovú zem.
Zavreté máš oči, obnažené jasom.
Lúč zlatistý vôkol ramien máš.
Vôňa ruží mámna, naplní Ťa krásou,
u nôh more i slnečná pláž.
A tak snívaš tíško v objatí múz, kríkov.
Roztúžená množstvom nádejí.
Sladké slnká trháš z pomarančovníkov,
ktoré svietia v krásnej aleji.
Až napokon láska v Tvojom srdci blčí.
Ty nachádzaš všade pôvab len.
Pohladenie nežné objímaš v náručí.
To Ti zjavil k sviatku krásny sen.
Modré vchádza ráno s perlou čistej rosy.
Do neznámych výšin vzlietol sen.
A zasnené viečka otvára Ti ktosi.
To pozdrav Ti nesie nový deň.
ROČNÍK XX. • MAREC 2013

Fašiangová harmonika
Množstvo fanúšikov dobrej hudby
a zábavy sa v pondelok 11. februára
vybralo do Domu kultúry, kde sa konal 7. ročník hudobného stretnutia
Fašiangová harmonika. Mottom podujatia je „Harmonikári všetkých krajín,
spojte sa!“. A naozaj, v podujatí spojili
svoje sily muzikanti bez ohľadu na vek,
záujmy, výšku či pohlavie. Najmladším
účastníkom bol 5-ročný Marcelko Kerhart z KNM a najstarším bol 75-ročný
Pavol Hlavačák z Turzovky.
V prvej polovici sa predstavili žiaci
ZUŠ KNM, ktorí ukázali, čo sa v škole naučili. Za svoje výkony si vyslúžili
od preplnenej sály obrovský potlesk.
V hlavnom programe vystúpili harmonikári z celého nášho okresu, ale aj Dlhej nad Kysucou, Turzovky, Čierneho
pri Čadci, Skalitého, Turzovky a Žiliny. Program otvoril Akordeónový súbor ZUŠ KNM pod vedením Františka
Martinca.

pokračovanie na str. 6
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Vo februári tohto roku sme boli na Mestskom úrade požiadaní, aby sa Mesto
Kysucké Nové Mesto pripojilo k spracovanej petícií občanov nášho mesta
a blízkych obcí, ktorú v zmysle zákona č.
85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
o petičnom práve, ako nám oznámili, mieni petičný výbor zaslať priamo na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Petícia sa má týkať požiadavky o navrátenie niektorých železničných
spojov a zastavovania medzinárodných
expresných vlakov v železničnej stanici
KNM. Samozrejme, že mesto sa k petícií
pripojilo, hoci dobre vieme, aké bude ťažké úradníkov na ministerstve presvedčiť
o našej pravde, lebo už s tým máme skúsenosti. Ale ja osobne mám názor, že treba
využiť všetky možné prostriedky, obzvlášť
keď sme všetci presvedčení, že pri posled-

ných zmenách grafikonu vlakovej dopravy
bolo naše mesto poškodené, hlavne pokiaľ
ide o zrušenie zastávok medzinárodných
expresných vlakov, keď vieme, že v niektorých ešte menších mestách ako je to naše,
rýchliky veselo zastavujú. V petícií členovia petičného výboru konštatovali, že
železničná stanica v našom meste je spádová oblasť pre viac ako 10 obcí a rýchliky,
ktoré u nás mali zástavky boli pomerne
značne využívané. Preto požadujú opätovne zastavovanie expresných vlakov Žilina
– Praha č. 152, 148, 144 a 142 s odchodom
zo Žiliny o 06.21 hod., 10.21 hod., 14.21
hod. a 16.21 hod. a tiež expresných vlakov
Praha – Žilina č. 143, 147, 151 a 153 s príchodom do Žiliny o 11.39 hod., 15.39 hod.,
19.39 hod. a 21.39 hod. Petícia sa tiež týka
obnovenia zrušeného spoja osobného vlaku Žilina - Čadca, s odchodom zo Žiliny
o 03.42 hod., ktorým chodili cestujúci na
ranné zmeny na Ostravsko, pričom z Čadce odchádza vlak o 04.36 hod., ku ktorému
sa obyvatelia dolných Kysúc nemajú ako
dostať. Rovnako žiadajú obnoviť osobný
vlak Čadca – Žilina s odchodom z Čadce
o 23.13 hod., ktorým chodili občania dolných Kysúc z odpoludňajšej zmeny, ale
najviac sa to týka tých, ktorí prichádzajú
do Čadce vlakom z Ostravska o 23.10 hod.

Koncert zborovej tvorby
Mariánskym kostolom sa v nedeľu 10.
februára ozývala hudba a spev. Konal sa
9. ročník Koncertu zborovej tvorby pod
záštitou ZUŠ KNM. Priaznivci zborovej
tvorby z nášho mesta ale aj širokého okolia si užili vystúpenie jednotlivých zborov a ocenili atmosféru kostola. V úvode
zazneli diela pre trúbku (Štefan Zábojník) a organ (Zdenko Mravec). Potom sa
predstavil Detský spevácky zbor pri ZUŠ
KNM dvoma piesňami a po nich nasle-

dovali ukážky stredovekej hudby v podaní Renesančného súboru Flatus Vocis zo
Strečna (dirigentka Otília Moravčíková).
Mládežnícky kresťanský spevácky zbor
Speranza z Ochodnice (dirigent Tomáš
Dedič) zaspieval gospelové piesne. Kvarteto pedagógov spevu pri ZUŠ KNM tiež
predviedlo svoje spevácke umenie a po
ňom nasledovalo vystúpenie obľúbeného
Mládežníckeho kresťanského speváckeho
súboru Shema (dirigent Zdenko Mravec).
Koncert vyvrcholil spoločnou piesňou so sólom Tímei
Kamenčíkovej.
Korepetície
naštudovali: Adam Paskuda
(husle), Miroslav Vantech (klavír), Miroslav Kelko (gitara),
Pavol Papík (bongo). Moderátorkou bola Dáša Jakubcová.
O obľúbenosti tohto podujatia
mnoho napovedal preplnený
kostol a silný potlesk.

a nemajú prípoj na dolné Kysuce. Ďalej
požadujú obnoviť premávku osobného
vlaku Čadca – Žilina s odchodom z Čadce
o 13.34 hod., kde došlo k zrušeniu tohto
spoja v sobotu a v nedeľu, pričom cestujúci v tieto dni stratili možnosť dostať sa
k vlakom idúcim zo Žiliny v smere na Košice, resp. Zvolen. Posledný vlakový spoj,
ktorý žiadali obnoviť, je osobný vlak Žilina – Čadca s odchodom zo Žiliny o 20.48
hod., ktorý bol rovnako zrušený v sobotu
a v nedeľu, pričom cestujúci stratili možnosť dostať sa k expresnému rýchliku do
Prahy s odchodom z vlakovej stanice Čadca.
Petičný výbor pripojil k vysvetľujúcemu textu 114 petičných hárkov s číselným označením a so želaním, aby petícia neostala bez odozvy, aby mohli veriť
obsahu textu napísaného na železničných
súpravách „vlaky pre ľudí“ a teda aby
boli vytvorené podmienky pre ľudí, ktorí
s vlakmi cestujú a chcú s nimi cestovať.
Naše mesto sa bez výhrad pripojilo k petičnému návrhu, okrem toho sme pomohli so
spracovaním petičného návrhu a postarali
sme sa aj o priloženie podpisov všetkých
starostov obcí dolných Kysúc.

Pozvánka na
zasadnutie MsZ KNM
Dňa 14. marca 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.

POZVÁNKA
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v KNM pozýva všetkých
členov na výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 16. marca 2013
v Dome kultúry KNM o 9,00 hod.

foto: Marta Mušková
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Detský karneval

Fašiangová zábava v réžiI klientov domovov

Centrum voľného času v KNM v spolupráci s MKŠS usporiadalo tradičný detský karneval. Do Domu kultúry prišlo do sto detí, ktoré nič
nenechali na náhodu, mali dôkladne pripravené kostýmy a veselo namaľované tváričky. V úvode sa konala prehliadka masiek: vodníci, víly,
princezné, motýliky, čarodejnice, šašovia sa predviedli v plnej kráse.
V tanečnom kole im pomohli roztancovať sa mažoretky zo súboru
DREAMS. Celým programom sprevádzali nezbední šašovia. Všetci
túžobne očakávali vyhodnotenie najkrajších masiek, šašovia deti prekvapili a na stupne víťazov postavili až 50
výhercov. Medzi prvé odmenené a najzaujímavejšie masky patril Michael Jackson, ktorý aj fantasticky zatancoval. Ďalej darčeky
získali šašovia, tučniak, vodník, robotník,
hasič, Saxana, pirát, včielka...
Rozjarené tváričky detí pri odchode z Domu
kultúry hovorili za všetko. V závere treba
poďakovať pani Lýdii Škorvánkovej, ktorá
zadarmo pre všetky deti v maskách vyrobila
maľované perníčky.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM bolo hlavným organizátorom fašiangovej zábavy pre obyvateľov šiestich domovov sociálnych služieb.
Fašiangové a zabíjačkové zvyky priblížili
scénky, ktoré si klienti domovov pripravili. Po vystúpeniach nasledoval slávnostný
sprievod masiek, do ktorého sa zapojili
naozaj všetci návštevníci podujatia: obyvatelia domov, ich pracovníci, primátor
mesta, fotografi a ostatní, ktorí prispeli
k dobrej nálade. Pri ľudovej hudbe sa všetci roztancovali a keď zaznel
aktuálny hit Žijeme len raz, hneď omladli a vložili do tanca obrovský
kus energie.
Prestávku medzi tanečnými kolami tvorilo občerstvenie zo zabíjačkových pochúťok. Dúfajme, že návštevníci tohto podujatia, ktorí boli
nielen z nášho mesta, ale aj Čadce a Žiliny, budú na fašiangovú zábavu
spomínať. Veď ich masky boli kreatívne a prepracované do detailov
a nápad spoločne spojiť sily bol vynikajúci.

Zmena vo funkcii: Doterajší riaditeľ Milan
Matísek bol zo služobných dôvodov odvolaný z funkcie a na jeho miesta ustanovený
Emil Šenkár bývalý zástupca riaditeľa ZDŠ
v Povine.
Školský rok 1962-63 sa započal dňa 3. sept.
1962 so 100 žiakmi, ktorí boli zadelení do
štyroch tried. Po odčlenení ročníkov 6. – 9.
do ZDŠ Radoľa, ročníky 1. – 5. boli rozdelení takto:
I. tr. s počtom žiakov 27 – tr. uč. s. Kalužníková A.
II. tr. (roč. 2. a 3.) s počtom žiakov 26 – tr.
uč. s. Gabrišová Z.
III. tr. 4. roč. s počtom žiakov 27 – tr. uč. s.
Kolláriková A.
IV. tr. 5. roč. s počtom žiakov 20 – tr. uč.
Milan Matísek, riad. školy
Riadením školy bol poverený s. Matísek
Milan, uč. ZDŠ Radoľa, táto škola nám zobrala všetky vyučovacie pomôcky a nové
zariadenie a ponechala len staré nespôsobné skrine. Ani finančných prostriedkov nebolo. Tieto sme dostali až v decembri 1962.
Veľmi ťažko sa nám pracovalo. Vyučujúci
vlastnými pomôckami objasňovali a podávali predpísané učivo.
Okrem s. Kalužníkovej ostatní vyučujúci
dochádzajú na pracovisko. Nakoľko boli
štyri miestnosti, vyučovalo sa len dopoludnia. Kvalifikovaní sú traja učitelia, nekvalifikovaná je s. Kolláriková, ktorá si nadobúda kvalifikáciu diaľkovým štúdiom.
Združenie rodičov a priateľov školy (ZRPŠ)
nám veľmi pomáhalo v našej práci. Rodičia:
p. Čelko Karol, Číž Jozef, Jančiga, Švaňa

Zvesti

nám zadarmo previedli opravy elektrické,
stolárske, murárske a pod. Kultúrna činnosť školy spočívala v príprave kultúrnych
zložiek na rozličné slávnosti a pamätné
dni, relácie v miestnom rozhlase štyrikrát
týždenne a učitelia pracovali v rôznych masových organizáciách.
Bol v spolupráci s MŠ usporiadaný maškarný ples, kde pre zaujímavosť bolo 95

V tomto školskom roku i pri všetkej starostlivosti nám prepadli 3 žiaci, t. j. 3 %.
Dochádzka bola v priemere 97,2 %. Na
všeužitočných prácach sa naša škola podieľala na zbere železa – 40 q, papiera – 1 q,
liečivých rastlín – 10 kg.
Na besedách so žiakmi sa zúčastnili: tajomník MNV (Miestneho národného výboru),
člen VB (Verejnej bezpečnosti), zamestna-

3. trieda, triedna učiteľka Agnesa Kolláriková
masiek. Výbor žien im zdarma pripravil
občerstvenie pri hudbe z gramo-rádia.
Účasť rodičov v počte okolo 100 túto akciu
veľmi kladne hodnotila. Treba zaznamenať
v zimnom období veľkú chrípkovú epidémiu, ktorá nám uzavrela školu na 21 dní
a to od 19. januára do 10. februára 1963.
Toto uzavretie bolo celoštátne.

nec Lesného závodu Povina a školský lekár. Vedúcou PO (pionierskej organizácie)
bola s. Gábrišová Zuzana, ktorá túto úlohu
zvládla.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: Text príspevku je doslovným prepisom textu
z kroniky aj s pravopisnými a štylistickými chybami.
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SPRAVODAJSTVO

Zápisky z kroník ZDŠ Radoľa a ZDŠ 1. – 5. ročník v Budatínskej Lehote šk. rok 1962-63

Vážená redakcia,
chceme sa spýtať, či sa plánuje v Kysuckom Novom Meste výstavba obchodného domu Tesco.
ďakujeme.

ECHO MESIACA

Odpovedá primátor mesta Ing. Ján
Hartel: Menovaný obchodný reťazec
do dnešného dňa neoslovil mesto so
žiadnou ponukou. Mesto uvažovalo
s výstavbou nového objektu obchodného reťazca v súvislosti s plánovanou bytovou výstavbou na sídlisku Kamence,
kde súčasťou zastavovacej štúdie bola
aj obchodná jednotka niektorého obchodného reťazca. Momentálna situácia
zabránila v realizácii bytovej výstavby.
Ak v budúcnosti dôjde k uvoľneniu tohto priestranstva, teda k inému naplánovaniu vodnej cesty, môžeme s novou
obchodnou jednotkou rátať. Občanov
budeme včas informovať.
Vážený p. primátor, p. poslanci a spo
luobčania,
dovoľte mi hneď na úvod môjho príspevku
popriať Vám v novom roku veľa zdravia,
šťastia, duševnej pohody a tvorivých síl.
Najskôr chcem začať príhovor k pánom
poslancom, pravidelne sledujem cez TV
zasadnutia. Vážim si všetkých poslancov,
ale mám iný názor na ihrisko pri Bille ako
poslanec, ktorý sa tejto téme venoval. Keby
bol pracoval s ľuďmi, tak vie, že nie vždy
každému vyhovieš. Aj keby sa to postavilo
pri rieke Kysuca, prekážalo by, že je to ďaleko. Viete v čom je problém? Tí 15-roční
pubertiaci, ale to je v každom meste.
Čo mi však prekáža viac, sú tie lampy na
chodníkoch. To má byť kysucká rarita?
Posaďte sa do invalidného vozíka, alebo si
zoberte detský kočík pre dvojčatá a pokľučkujte viackrát za deň a potom pochopíte.
Ďalej nemôžem pochopiť, ako je možné, že
vodiči osobných áut nerešpektujú zákon
o cestnej premávke a nikomu to neprekáža! Pred Domom kultúry pred schodmi (nie
vedľa) stoja autá na chodníku a neprekáža
to ani mestskej ani štátnej polícii. Stačí im
odsúhlasiť pár percent z pokuty za dodanie
fotografií s nespratníkmi a uvidíte, koľko
pribudne v mestskej pokladnici. Načo je
vlastne vnútorné parkovisko, ktoré bolo
nedávno dokončené a ľudia by ho radi využívali na chvíľkové parkovanie pri dovoze
k lekárom. Tam už ste vedeli dať ceduľu!
Ďalej sa niektoré veci nedomyslia, kde a čo?
Pietne miesto v parku, ktoré navrhol akademický maliar Muška dodnes nemá malý
úzky chodníček. K nemu sa ľudia musia
brodiť po mokrej tráve, veď máme tu dve

diecézy a park patrí im, nie?
Už keď som pri nebožtíkoch, rád by som
poprosil o vysvetlenie, prečo na urnovom
háji na našom cintoríne nemôžu byť tabuľky s menom na stojato, len naležato. To
má za následok, že rýchlo mizne farba na
písme, čo ide do nákladov a pri troche napadnutého snehu nemožno nájsť pomník,
aby si mohli uctiť pamiatku. Preto by bolo
dobré uvažovať o betónovom múre, kde by
bolo možné urny ukladať, niektoré mesta
to majú a šetrí to miesto. Pouvažujte.
Taktiež prosím o vysvetlenie ohľadom tých
stojatých kontajnerov na oblečenie. Kto to
vlastne prevádzkuje? Hovorí sa že Poliaci,
oni to vyprázdňujú.
Nakoniec by som prosil všetkých spoluobčanov – podnikateľov, či by sa nedala uskutočniť nejaká finančná zbierka na obnovu
vstupnej brány do bývalého cintorína oproti Domu kultúry. Nie som Kysučan, ale toto
mesto mi tak prirástlo k srdcu, kde sa cítim
veľmi dobre a nemáme tu žiadne informácie alebo len málo o histórii mesta. Okrem
p. spisovateľa Dlhopoľského na dome a u p.
Lisku v Kocke, ktorý je z Nesluše, to je paradox.
Dušan Košťan
Odpovedá primátor mesta Ing. Ján
Hartel: Ďakujeme za podnetné návrhy
ohľadom urnového hája či prístupového
chodníka k pietnemu miestu v parku. Čo sa
týka parkovania pri Dome kultúry, nedostatok parkovacích miest zapríčinil, že nemôžeme tento priestor vylúčiť z možností,
kde môžu občania parkovať. Samozrejme,
že autá by podľa zákona po zaparkovaní
nemali vytvárať prekážku na chodníku,
čo pravdepodobne vznikne, ak niekto zaparkuje priamo pred schodmi. Takýchto
vodičov by nemala minúť pokuta. Avšak
priestor vo dvore Domu kultúry bol realizovaný v rámci projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta. Finančné prostriedky
získané na tento projekt a hradené z eurofondov nebolo možné využiť na budovanie
parkovísk, iba na budovanie komunikácií
a chodníkov a oddychových zón. Z dôvodu udržateľnosti projektu nie je možné
využívať túto časť ako verejné parkovisko.
Priestor je prístupný len pre obslužné vozidlá a vozidlá zamestnancov pracujúcich
v Dome kultúry na základe osobitného povolenia vydaného MKŠS.
Čo sa týka lámp v chodníkoch na Benkovej
ulici, našim pôvodným zámerom bola výmena tohto osvetlenia. Z dôvodov obmedzenia finančných prostriedkov na projekt
revitalizácie centrálnej mestskej zóny, sa
zámer v tejto časti obmedzil iba na rekonštrukciu chodníka.

Odpovedá redaktor: Mesto KNM uzavrelo zmluvu o zbere, preprave a zhodnotení
odpadu uloženého v zberných nádobách
na textil, šatstvo, obuv a hračky so slovenským odberateľom. Vývoz sa vykonáva min. 1 krát za dva týždne, v prípade, že
bude kontajner preplnený, môžu občania
o tejto skutočnosti informovať pracovníkov
mestského úradu. Zmluvný partner naozaj
vykonáva vývoz na automobile s poľskou
ŠPZ nakoľko sa textil separuje v poľskej
firme Wtórpol, ktorá má v tejto oblasti už
20-ročnú tradíciu a prevádzkuje viac ako
28.000 zberných nádob. Viac ako 90% odpadu, ktorý je vhodný na charitatívne účely, putuje do krajín Ázie, Afriky a východnej
Európy. Menej ako 10% obsahu kontajnerov, ktorý nie je vhodný na charitu, sa druhotne spracováva a využíva sa v priemysle,
napr. na izolačný materiál. Občania môžu
byť spokojní, nakoľko sa touto formou nevyhadzuje šatstvo a obuv do komunálneho
odpadu, teda neputuje na preplnené smetiská, ale sa druhotne zhodnocuje.

Vážená redakcia,
podľa zákona 8/2009 Z. z. o cestnej premávke § 25 vodič nesmie zastaviť a stáť
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky
a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci

na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej
strane vyúsťujúcej cesty. Toto pravidlo
sa na mnohých križovatkách v meste,
najmä na sídliskách, nedodržiava. Na
fotografii je konkrétny prípad. Autá stojace v pravo aj v ľavo v tesnej blízkosti
križovatky spôsobujú, že vodič vozidla
vychádzajúceho z vedľajšej cesty nemá
žiaden výhľad na hlavnú cestu. Vôbec
nevidí, či ide auto a je len otázkou času,
kedy sa tu stane nehoda.
Milan Vrábel
Odpovedá primátor mesta Ing. Ján
Hartel: Ďakujem za podnetnú pripomienku. Podnet som postúpil Mestskej
polícii.
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Webová stránka mesta
Na oficiálnej webovej stránke mesta KNM
nájdete dôležité informácie o samospráve,
platnej legislatíve, kontakty na pracovníkov,
tlačivá pre rôzne žiadosti a pod. Súčasťou
stránky sú aj základné údaje o histórií mesta
a jeho pamätihodnostiach.
Počas uplynulého roka mala naša webstránka 112 862 návštev od 49 031 používateľov.
Až 93,87 % návštevníkov bolo zo Slovenska,
necelé 3 % z Česka, zvyšní „surferi“ pochádzajú z Poľska, Nemecka, Rakúska, Anglic-

ka, Holandska, Francúzska a USA.
Iba 15% používateľov navštívilo stránku
priamo, teda tým, že zadali adresu: www.
kysuckenovemesto.sk. Ostatní sa na stránku dostali vďaka vyhľadávaniu informácií
cez rôzne internetové vyhľadávače a stránky, kde je odkaz na mestskú doménu ako
napr. facebook.
Najnavštevovanejšími časťami je Kalendár
podujatí, Kontakty a Spravodajstvo. Už počas prvého mesiaca roku 2013 Google Analytics zaregistroval 11 543 návštev, ktoré
vykonalo 6 334 záujemcov o informácie.
Privítame Vaše podnetné návrhy a pripo-

mienky k obsahu a formátu webstránky,
aby bola pre širokú verejnosť atraktívna.
Môžete nám ich zaslať na adresu: zvesti@
kysuckenovemesto.sk. Vaše návrhy po zvážení budeme realizovať.
Dve organizácie mesta majú vytvorené
stránku na Facebooku. Mestská knižnica
Kysucké Nové Mesto eviduje 28 123 zobrazení ročne a Mestské kultúrno-športové
stredisko až 193 330 zobrazení.
Všetky uvedené elektronické zdroje slúžia
na to, aby pracovníci mesta prinášali svo
jim občanom a fanúšikom rýchle a aktuálne informácie.

V minulom čísle Zvestí KNM sme uviedli informácie o zmenách v prijímaní žiakov na
stredné školy. Na základe ohlasov mnohých
rodičov deviatakov prinášame spresnenie niektorých termínov a informácií.
Rodič ako zákonný zástupca žiaka môže podať
dve prihlášky na dve stredné školy alebo dve
prihlášky na jednu strednú školu, na ktorej
sú rôzne študijné a učebné odbory. Ďalšie dve
prihlášky môže podať na stredné školy, kde sa
konajú talentové skúšky.
Termíny odovzdania prihlášok podľa § 63
školského zákona:
a) overenie talentu do 20.2. zákonný zástupca
žiaka, do 28.2. škola
b) klasické prihlášky do 10.4. zákonný zástup-

ca žiaka, do 20.4. škola.
V tomto školskom roku 2012/2013 sa uskutočnia prijímacie pohovory na všetkých stredných školách SR, kde sa štúdium ukončuje maturitou, prípadne výučným listom. Žiak môže
byť prijatý na strednú školu bez prijímacích
pohovorov, len ak v celoslovenskom testovaní
v deviatom ročníku dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom testovanom predmete.
Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na
štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na
výkon povolania, prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,
pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.

V Kysuckej hvezdárni budujú „Bránu do vesmíru“
Európska únia podporila z Programu
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 20072013 projekt s názvom Brána do vesmíru. Cezhraničným partnerom projektu je
Hvězdárna Valašské Meziříčí.
Cieľom projektu je rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vývoja a realizácie inovatívnych vzdelávacích programov
pre rôzne skupiny návštevníkov hvezdární.
V investičnej časti projektu bude za účelom
estetizácie a modernizácie priestorov hvezdární realizovaných niekoľko modulov.
Interiér Kysuckej hvezdárne bude v mo-

dule „Hviezdne nebo“ modernizovaný pre
potreby realizácie novovytvorených vzdelávacích programov. V severnej časti areá
lu hvezdárne bude vybudovaný geopark
s názvom „Spoločná minulosť - Ako vznikali Karpaty“. V južnej časti areálu bude
inštalovaná „Cesta planét“ - súbor makiet
planét slnečnej sústavy v pomernej veľkosti. Pomocou zvislých slnečných hodín
na budove a analemických horizontálnych
hodín sa návštevníci oboznámia s históriou poznávania času a kalendára, s prirodzeným chodom času meraného pomocou

Oprava elektroinštalácie v ŠZŠ
Jednou z najdôležitejších udalostí v ŠZŠ
KNM roku 2012 bola oprava elektroinštalácie. Pôvodná elektroinštalácia už bola
naozaj vhodná skôr do technického múzea
a pravidelne nám dala pociťovať, že jej časy
slávy sa už dávno skončili.
Práce začali 15. novembra 2012. Vyučovalo
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sa v improvizovaných podmienkach. Ochotne nám vyšli v ústrety a poskytli priestory
na vyučovanie Pastoračné centrum v KNM
a mestská knižnica, ktorým chceme týmto
veľmi poďakovať. Učitelia a asistenti sa po
splnení svojich pedagogických povinností
chopili upratovacieho náradia a spolu s ne-

Termíny prijímacích skúšok na stredné
školy:
25. marec – 15. apríl 2013 – overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky)
13. máj 2013 a 16. máj 2013 – ostatné prijímacie skúšky (z org. dôvodov sa môžu predĺžiť
o jeden deň)
18. jún 2013 – prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest (z org. dôvodov sa môže predĺžiť o jeden deň)
Celý článok aj s citáciami zo zákona
č. 245/2008 Z. z. nájdete na webovej stránke
mesta.
Mgr. Ladislav Vendrinský,
oddelenie školstva, soc. vecí a zdravotníctva
hviezd a Slnka a jeho rozdielnosti s našim
občianskym časom. Areál bude doplnený
oddychovou časťou s chodníkmi, lavičkami a novou zeleňou. Investičná časť bude
ukončená v septembri 2013, celý projekt
skončí 30. 11. 2014.
Takou malou predprípravou samotného
projektu EÚ sa stala investícia Žilinského samosprávneho kraja do zefektívnenia
a zníženia nákladov na energie budovy
Kysuckej hvezdárne. Zateplenie vytvorilo
lepšie podmienky pre návštevníkov aj pracovníkov hvezdárne a zároveň nová fasáda
skrášlila samotnú budovu.
Soňa Sucháňová
pedagogickými zamestnancami a niektorými rodičmi upratovali školu premenenú
na dočasné stavenisko. Posledné elektroinštalačné a maliarske práce boli dokončené
18. decembra 2012. Na fotodokumentácii
môžete vidieť, že firma MIKOMIX z Rosiny
odviedla naozaj kus dobrej práce! Všetkým
patrí veľká vďaka!
Mgr. Oľga Antecká, riaditeľka školy
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Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy

Reprezentačný ples mesta
Vo vyzdobených priestoroch Domu kultúry
sa uskutočnil 10. reprezentačný ples mesta
KNM. Slávnostným prípitkom ho otvoril
primátor mesta Ing. Ján Hartel a zároveň
privítal všetkých prítomných.
Hlavným hudobným hosťom bola speváčka
Ilona Csáková, ktorá sa postarala o výbornú zábavu. Do tanca hralo až do skorých
ranných hodín Duo Tropicana, bratia Minárikovci a DJ Vlado. Príjemným osviežením plesu boli operný spevák Richard Tamáš a klavirista Josuke Osada z Japonska.
Nechýbali ani mažoretky Asanka a tanečné
páry z tanečnej školy Bossa za Žiliny. Celým plesom sprevádzala moderátorská dvojica Pavol a Lenka Zátekovci.
MKŠS ako organizátor plesu ďakuje sponzorom: INA Kysuce, a. s.; SAMTEK, s.r.o.
KNM; STAVREAL Slovakia, s.r.o. KNM;
Rapčan Zdenko, KNM; Obnovstav s. r. o.
KNM; primátor mesta Ing. Ján Hartel,
KNM; Kováč František, Stará Bystrica; V.
M. MARLEX, s. r. o. KNM; Ľuboš Capko,

KNM; Lekáreň sv. Lukáša, KNM; Bossa
Media, Žilina; Mäsovýroba Caletka Igor,
KNM; Pavol Maráček a Alena Zuziaková,
KNM; Oľga Bárdyová – Bárdy, KNM; Sevak,
a. s.; Kvetinárstvo DÁLIA, KNM; poslanec

MsZ Vavrín Randa, KNM; svadobný salón
VIOLETA, KNM; CSAgency, KNM; Pneu-Auto-Shop, KNM; ZANADO, KNM; Jaššo
Dušan, KNM; zamestnankyne fa. Amazonka, KNM; RS Fitclub, KNM, ktorí prispeli
vecnými cenami.
Antónia Vnuková

KULTÚRA

Prvá domáca zabíjačka
Mesto Kysucké Nové Mesto, MKŠS a dobrovoľní nadšenci pripravili na ihrisku na
sídlisku Kamence prvú domácu zabíjač-

ku. Všetko sa začalo o 9.00 hod. a už pred
obedom rozvoniavala zabíjačková polievka
a pečené klobásky. Parilo sa z parákov aj
kuchárov, aby včas pre všetkých labužníkov pripravili zabíjačkové dobroty - pečené
mäsko a jaterničky. Rýchlo išla na odbyt aj
slaninka.
Na prvú zabíjačku prišlo niekoľko desiatok
záujemcov, ktorých neodradilo ani chladné
počasie. Pripravené jedlá chutili výborne.
A mnohí si určite zaspomínali na zabíjačky,
ktoré prežili v mladosti.

Tanečnice z Niagary
vystupovali
v Ružomberku
Tanečná country skupina Niagara reprezentovala naše mesto a tiež aj dobrovoľný
hasičský zbor na prestížnom Celoslovenskom hasičskom plese, ktorý usporiadala
Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Hasičský a záchranný zbor SR. Okrem svojho vystúpenia mali aj zodpovednú úlohu,
a to uvádzanie návštevníkov plesu, medzi
ktorými bol aj minister vnútra SR Róbert
Kaliňák. Ples sa konal vo Veľkej dvorane
Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Niesol sa v dobrej nálade, o ktorú sa postarala svojim vystúpením aj Niagara.
Danka Nekorancová

Kniha Kysúc
Podujatie s názvom Kniha Kysúc, ktoré organizuje Kysucká knižnica v Čadci, je čím
ďalej obľúbenejšie aj na dolných Kysuciach.
Dôvodom môže byť bohatá knižná produkcia našich rodákov. Počas celého mesiaca
február mohla široká verejnosť nominovať
do tejto ankety knihy kysuckých autorov,
ktoré vyšli v roku 2012 alebo knihy vydané
v tomto roku obsahom späté s Kysucami.
Od 1. marca až do 16. apríla bude možné
hlasovať za jednotlivé nominované knihy
v dvoch kategóriách: beletria a náučná literatúra. Hlasovacie lístky nájdete v týždenníku Kysuce alebo v MsK KNM. Bližšie
informácie a zoznam nominovaných kníh
nájdete na webovej stránke knižnice kniznica.kysuckenovemesto.sk.

FAŠIANGOVÁ HARMONIKA
pokračovanie zo str. 1

Basu sme pochovali
Posledný deň pred začiatkom pôstu patril
veselosti, tancu, hudbe, spevu a chutným
šiškám. Každý, kto mal chuť, sa mohol
v uliciach zabávať s maskami na čele s Turoňom.
Známe piesne a ľudová hudba sa ozývali
už krátko po 15.00 hod. na Belanského
ulici, kde fašiangový sprievod začínal svoju púť. V Klube 75 maškary riadne vyzvŕtali návštevníkov z poľského partnerského mesta Gogolin, ktorým sa naše tradície
veľmi páčili. Potom sa spoločne vybrali na
námestie, kde do tanca vyzvali primátora
mesta Ing. Jána Hartela, jeho zástupky-

ňu Ing. Janu Svrčkovú a prednostu úradu
JUDr. Ľubomíra Ježa. Tí sa im za dobrú
náladu odvďačili občerstvením.
Účastníci fašiangového sprievodu ukončili svoju hlasnú zábavu v Dome kultúry
s ostatnými zabávajúcimi sa občanmi. Do
tanca hrali Štefan Belák a Katarína Uhríková, Jedľovina a Buková muzika. Ale
polnoc prišla rýchlo, spev sa zmenil na
plač a počas farárovej reči Palka Záteka sa
všetci s basou rozlúčili. Začalo sa 40-dňové obdobie pôstu. Dolores, Dolores, naučia Ťa v pekle móres...

Nasledovali harmonikári, ktorí k hudbe
pridali aj spev a rozospievali všetkých návštevníkov. Tí najmenší zas svojim dokonalým vystúpením roztopili všetky srdiečka.
Inf. František Tichý z KNM je najvernejším
účastníkom podujatia, zúčastnil sa všetkých ročníkov.
Podujatie s bohatým programom a obsadením usporiadala ZUŠ KNM a Občianske
združenie priateľov hudby. Vedenie školy
ďakuje v mene všetkých zúčastnených garantovi podujatia p. učiteľovi Fratiškovi
Martincovi, ktorý už po siedmy krát zabezpečil účinkujúcich, oslovil sponzorov,
pripravil akordeónový súbor a výraznou
mierou prispel k uskutočneniu celej akcie.
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8. februára sa konal na ZŠ Dolinský po
tok karneval. Porota vyhodnotila ako víťaznú masku karnevalu Semafor v prevede-

diplomom. Vďaka patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom,
rodičom, rade školy, sponzorom, ktorí sa
pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej
atmosféry pre deti.
A. S.
Vo vyzdobenej telocvični MŠ na Litovel
skej ulici, po promenáde masiek a tanci,

kám rodičov nechýbalo bohaté občerstvenie, koláčiky a rôzne dobrôtky. Pre každú
karnevalovú masku bola pripravená sladká
odmena.
V. K. a M. S.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto
nemá kožuštek zima mu bude... Za spevu
a pochodu deti MŠ Budatínska Lehota

12. februára zavŕšili fašiangy detským karnevalom, kedy sa premenili sa na krásne
rozprávkové postavičky. Medzi deti zavítala i viceprimátorka Ing. Janka Svrčková
(členka rady školy) a obdarila ich čokoládkami. Nechýbalo ani občerstvenie, o ktoré
sa postarali rodičia a pani kuchárka. Celý
priebeh natáčali a fotili rodičia, pán Vlček
a Birošík. Všetkým patrí srdečná vďaka.
V. F.
Deti z MŠ Ul. 9.mája v KNM ukončili plesovú sezónu detským karnevalom dňa 12.
marca, kedy celá MŠ dýchala rozprávkovými postavičkami, ktoré sa roztancovali za
sprievodu hudby a „DJ“ rodiča pána Kore-

ní Lukáša Vojteka z 2. B triedy. Prekvapili
aj triedne kolektívy, ktoré sa prezliekli za
„svet“, zombie či Futuramu. V utorok 12.
februára nezabudli na pochovávanie basy,
kde sa ako farár predstavil pán riaditeľ
a smútočný sprievod pozostával z preoblečených žiakov a masiek.
K.H.
Dňa 8. februára sa zmenila ZŠ Clemen
tisova na rozprávkovú krajinu, v ktorej
princezné, šašovia, anjeli, indiáni, lienky
a rôzne čarovné bytosti súťažili, tancovali,
veselili sa a radovali. Vďaka šikovným ru-
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sa zrazu ozval veľký treskot. Priletel drak
a hľadal pre seba princeznú, ktorú by si zobral za ženu. Ale veru všetci princovia, spidermani, čarodejnice, piráti, víly, princezné
ale aj ostané krásne masky sa nedali a po
úspešne zdolaných súťažiach draka vyhnali. V prestávke sa deti občerstvili vo svojich
triedach ovocím i koláčikmi od mamičiek,
za ktoré im týmto ďakujeme. Úspech oslávili veselou diskotékou.
J.V. a D. Š.
V MŠ Komenského ul. si deti formou
prezentácie a rozhovorov osvojovali fašiangové tradície a zvyky. V ďalších aktivitách
vyrábali papierové masky. Potom prišiel
očakávaný karneval, keď sa materská škola premenila na pestrofarebné miesto plné
rozprávkových
postavičiek.
Veľkým prekvapením
bol detský
zabávač
šašo Ľuboš,
ktorý prišiel
medzi deti
so svojimi
humornými
scénkami
a nepodarenými kúzlami, aby sa s nimi trochu „pošašoval“ a interaktívne ich zapojil do svojho
programu. Na záver patrí vďaka všetkým
rodičom za ich tvorivosť a nápaditosť pri
zhotovovaní či zabezpečovaní karnevalových kostýmov a za občerstvenie pre deti.

ňa. Každé jedno dieťa bolo jedinečné, úžasné, a preto i každé zvíťazilo a bolo ocenené

E. J.
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Ako oslávili fašiangy deti materských
a základných škôl či klienti DSS?
Tak, ako po iné
roky pripravili
pracovníci
z Centra so
ciálnych slu
žieb Fantázia
na Belanského
ul. fašiangové
posedenie, ktoré sa konalo dňa
12. februára za
účasti zástupcov miestneho
SSV KNM Ing.
Alžbety Čučiakovej, Želky Tomáškovej,
Milky Sovíkovej a Magdy Harcekovej.
Stretnutie sa konalo pod názvom: „Poznajme tváre ľudí, ktorí v minulosti žili na našej
planéte“. Postupne sa predstavili tváre ľudí
- masky, ktoré predvádzali klienti. A veru
bolo sa na čo pozerať. K fašiangovému posedeniu patrí aj súťaž o najkrajšiu masku
a bolo veľmi ťažké vybrať, lebo všetky boli
jedinečné a originálne. Ceny do súťaže venoval miestny SSV KNM.
Počas posedenia znela hudba do tanca a na
stole rozvoniavali šišky, ktoré napiekli pani
kuchárky. Môžeme len konštatovať, že
podujatie sa vydarilo k obojstrannej spokojnosti.
Magda Harceková

Osud už nevráti, čo navždy nám vzal.
Len jedno vždy nám vráti, spomienky v srdci
a veľký žiaľ.
Dňa 16. marca 2013 si pripomenieme
2. smutné výročie úmrtia Pavla HLOŽNÉHO
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a smútkom v srdci spomína celá
smútiaca rodina.

SPOMIENKY
Kde lásku pochovali, tam šťastia niet, len
smútok z očí hľadí, mráz spálil kvet. Tam počuť
z hlbín duše boľavý ston, bez lásky srdce plače,
bolesť je v ňom.
Dňa 1. 3. 2013 uplynie bolestných 13 rokov,
keď vo veku 48 rokov tragicky zahynul náš
najdrahší a nekonečne milovaný
Miroslav KMOŠEK z Kysuckého Nového
Mesta. Spomína celá rodina.

Odišiel si od nás tíško ako sen, nestihol si
nám povedať viac už neprídem. Len pekné
spomienky na Teba a tiché modlitby posielame
do neba. Nič iné Ti už nemôžeme dať, len
sviečku s kytičkou na Tvoj hrob a spomínať.
Dňa 13. 03. 2013 uplynie 1. smutné výročie, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Vladimír PLEVKO z Dubia
S láskou manželka, synovia, dcéry, zaťovia,
nevesty a vnučky.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 13. marca 2013 si pripomíname 7. výročie,
čo nás navždy opustila
Emília ŠEVČÍKOVÁ zo Snežnice.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami.

Dňa 2. marca 2013 si pripomíname 5. smutné
výročie, čo nás opustil môj manžel, otec,
krstný, ujo a švagor Štefan VESELÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďaku spomína manželka Anna,
dcérka Anka a ostatná rodina.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 22. 3. 2013 si pripomíname
1. smutné výročie úmrtia Justína SURIAKA
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Ak človek ľúbi, prvé ľúbia oči.
Jak člnky blúdia k modrým prístavom.
Ak človek zomrie, prvé zomrú oči
a ticho vládne spomienkam a snom.
Čas akoby sa zastavil, len bolesť v srdci vrytá,
spomienka tá zostáva, je v našich srdciach
skrytá.
Dňa 9. marca 2013 uplynie piate smutné
výročie úmrtia našej drahej mamy Štefky BUČKOVEJ
S láskou a smútkom v srdci spomínajú a nikdy nezabudnú dcéry
Lidka, Božka, syn Milan, vnúčatá a celá rodina.

Na kraji cesty anjel stál, ten anjel v očiach slzy
mal. Vedel, že Ťa so sebou odnesie a mne veľkú
bolesť prinesie. Pán si Ťa k sebe povolal, aby
Ťa večným pokojom za Tvoju lásku a dobrotu
obdaroval.
Dňa 3. 3. 2013 bude tomu 10 rokov, čo si do
večnosti Pán povolal môjho drahého manžela
Marcela KUBIŠA z Kysuckého Nového Mesta
S úctou spomína manželka Hanka.

Náš drahý a milovaný otec, starý otec
Ing. Pavol BARANEC,
ešte aj po štyroch rokoch Tvojho odchodu na večný odpočinok
každý deň zaletí aspoň jedna myšlienka k Tebe za Tvoju lásku,
múdrosť, obetavosť, ktorú si nám dával po celý svoj život.
S veľkou láskou na Teba spomínajú Tvoji synovia s rodinami,
príbuzní, priatelia a známi.

POĎAKOVANIE

Dňa 12. februára 2013 sme si pripomenuli
nedožité 66. narodeniny nášho otca, manžela
Ladislava KAMEŇOVSKÉHO,
ktorý nás navždy opustil 16. marca 2006. Kto
ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu
s nami spomienku.
Manželka Emília a deti Marcela, Erich a Laco.
Dňa 25.3. 2013 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia
Vladimíra MÄKKÉHO z Kysuckého Nového
Mesta, ktorý zomrel vo veku 40 rokov.
So žiaľom v srdci spomína smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou, babkou
a prababkou
Annou BELANCOVOU, rod. Brisudovou
z Radole,
ktorá zomrela dňa 10.2. 2013 vo veku 83 rokov.
Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom,
bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú
mamu
Margitu VRŠATSKÚ,
ktorá nás opustila dňa 30.1. 2013 vo veku 74
rokov.
Úprimne ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Synovia s rodinami.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Matúš Valášek, Sára Mandáčková, Simona Blahovcová,
Mia Katarína Paršová, Alexandra Žáková, Alex Ceniga,
Filip Gera, Natália Chvíľová,
Nicole Koleková, Adam Laboš, Igor Ševčík, Adriána
Staňová, Barbora Prokopová,
Terézia Schubertová.

BLAHOŽELANIE

SOBÁŠE

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám zo srdca želá

František Falát a Ivana Sobolová
Peter Bažík a Kristína Nižníková

Anna KUBAŠČÍKOVÁ
Vladimír BLAŠKOVAN
Anna GALVÁNKOVÁ
Paulína KOBANOVÁ
Valentín KOLLÁRIK
Margita VRŠANSKÁ
Štefan GAZDÍK
Milan ČUČO
Ján KRASŇAN

 92 rokov
 66 rokov
 84 rokov
 89 rokov
 92 rokov
 74 rokov
 58 rokov
 70 rokov
 91 rokov

Vavrín Randa, poslanec MsZ
za volebný obvod č. 1


INZERCIA
a Dám do prenájmu 1-izbový byt v KNM:
Informácie na t. č. 0948 466085

SOBOTA

02. 03. 2013

Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

03. 03. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345

SOBOTA

09. 03. 2013

Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

10. 03. 2013

Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

SOBOTA

16. 03. 2013

Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

17. 03. 2013

Lekáreň NA ROHU, Belanského 1356

SOBOTA

23. 03. 2013

Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

24. 03. 2013

Lekáreň REGIA, Kukučínova 2739

PIATOK

29. 03. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345

SOBOTA

30. 03. 2013

Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

31. 03. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345

PONDELOK

01. 04. 2013

Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

Výhodná ponuka pre inzerentov
Mestské zastupiteľstvo schválilo nový cenník inzercie uverejnenej na oficiálnej webovej stránke mesta a v periodiku Zvesti KNM. Ceny
plošnej inzercie sú pre všetkých záujemcov výhodnejšie. Neváhajte a využite túto formu reklamy svojho podnikania či produktov.
Inzercia na webovej stránke www.kysuckenovemesto.sk:
- za zverejnenie reklamy v sekcii Podnikateľ – Zoznam firiem na 12 mesiacov
10 €
- za zverejnenie reklamy na každú ďalšiu prevádzku na 12 mesiacov
5€
- za zverejnenie reklamného baneru (max. 6 firiem, max. výška baneru 150 pixelov):
a) max. šírka reklamného baneru 560 pixelov v strede stránky 12 mesiacov
120 €
b) max. šírka reklamného baneru 560 pixelov v strede stránky 6 mesiacov
65 €
c) max. šírka reklamného baneru 150 pixelov v pravom alebo ľavom stl./12 mes.
60 €
d) max. šírka reklamného baneru 150 pixelov v pravom alebo ľavom st./6 mes.
35 €
Inzercia v periodiku Zvesti KNM:
Cena plošnej inzercie pre podnikateľov, organizácie, politické subjekty
Cena plošnej inzercie pre občanov
1 strana
80 €
1 strana
60 €
½ strany
45 €
½ strany
35 €
¼ strany
30 €
¼ strany
20 €
1/8 strany
18 €
1/8 strany
13 €
Cena riadkovej inzercie pre občanov je 0,30 € za 30 znakov, pre podnikateľov a organizácie je cena za 30 znakov 0,70 €. Za uverejnenie fotografie v spoločenskej kronike zaplatíte 1,95 €. Využite tiež zľavu pri opakovanom uverejnení riadkovej inzercie, či pri
uverejnení inzercie v oboch médiách. Pri riadkovej inzercii, je zverejnenie inzerátu na webovej stránke mesta zdarma. Viac informácií na MsÚ KNM, Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo zvesti@kysuckenovemesto.sk, 041/4207214.
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Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)

Správne znenie tajničky z čísla 2/2013 znie:
„...ktorá sa stráca každý deň“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Elena Dadajová, J. Bottu
1143, KNM – 6,00 €, 2. Eva Biela, 9.
mája 1176, KNM – 5,00 €, 3. Elena Čun

talová, Murgašova 610, 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 3/2013 spolu s na-

lepeným kupónom doručte na MsÚ KNM
– Referát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 03. 2013.

Kupón

Cicero: Je ťažké mlčať, ........................................................................

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
Lica, Suhl,
remuláda,
Yma, rokaj

kilobit
(skr.)

plošná
miera

parený
ovčí syr

škôlka
(zastar.)

kryt
tovaru

dozorca
z radov
väzňov

získavaj
dojením

kód
Poľska

pikantná
omáčka



3
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úžitok

zoťal

1. časť
tajničky

meno
speváčky
Sumac

popros
o
dpustenie
ValérVendrinský

3. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

kŕmna
ošípaná
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

biograf

omotalo

rokokový
motív

vyhynutý
pštros

2. časť
tajničky

osirelí
(bás.)
nemecké
sídlo

scedil

sústava
poznatkov
robil
vence

soľ
kyseliny
vínnej

polovica
časti
parohov

Inter.
Theatre
Institute

nech, po
česky

Heraklov
posol

pôjdem
preč

obleč do
šiat

popevok

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Belanského 9, 024 01 Kysucké
Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 03. 2013, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2013 znie:
„mačka divá“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Tinka Kamenčíková, Nesluša 505.
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. 03. 2013.
ValérVendrinský

dom.
meno
Adriany

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

O
O
O
O
O
O
O
O
O

1. Odkopnutie.
2. Divadelný záves.
3. Horizont.
4. Mrak.
5. Listnatý strom.
6. Majúci veľké oči.
7. Odtekanie.
8. Patriaci ockovi.
9. Dookola.

Zmena času
V nedeľu 31. marca 2013
je zmena zimného času na
letný. V noci si posunieme
hodinky z 2:00 hod. na
3:00 hod.

pomôcka: obzor

Zvesti
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Výročná členská schôdza DHZ KNM sa
uskutočnila dňa 9. 2. 2013 v Klube 75 za
prítomnosti prednostu mesta JUDr. Ľubomíra Ježa, prednostu OÚ Žilina Ing. Vladimíra Macáška, riaditeľa OV DPO KNM
Alberta Piňa, veliteľa OV DPO KNM Ing.
Petra Harceka, predsedu OV DPO KNM
Ing. Jána Martišku a člena RKH DPO SR
Ľudovíta Hocha. Schôdzu zahájil a viedol
predseda DHZ Jaroslav Belko.
Pri hodnotení minulého roku boli spomenuté: vysviacka historického auta Tatra
26/30, súťaž primátora mesta a DHZ, vykonávanie preventívnych prehliadok a účasť

člena DHZ Štefana Belka ml. na svetovej
súťaži hasičov v Turecku.
Do plánu hlavných úloh na tento rok si dali
obnoviť družstvo mladých hasičov, pripraviť a vykonať oslavu 135 rokov založenia
DHZ a doplniť preventívne kontroly o nové
prevádzky.
Prednosta MsÚ JUDr. Ľubomír Ježo poďakoval výboru a členom DHZ za pomoc pri
povodniach, súťažiach, údržbe hasičskej
techniky a pri zabezpečovaní ochrany zdravia, majetku, životov pri živelných pohromách, požiaroch a pod.
V mestskej časti Oškerda sa schôdza usku-

Tábor mladých cykloturistov
10. ročník tábora, ktorý organizuje CVČ
KNM, bude zameraný na rekreáciu,
šport, kúpanie, cykloturistiku v krásnom
prostredí Veľkej Fatry. Spoločne poodhalíme tajomstvá prírodných krás Gaderskej, Blatnickej doliny a kúpeľného mesta
Turčianske Teplice. Navštívime rôzne

historické pamätihodnosti, ranč, chovnú
stanicu pstruhov a iné zaujímavosti Turca. Hlavným dopravným prostriedkom
bude bicykel a značená Turčianska cyklomagistrála. Tábor je určený pre deti do
15 rokov.
Termín: 5. júla – 12. júla 2013 (8 dní)

Dve percentá z Vašich daní
Každý rok má fyzická osoba možnosť poukázať 2% z daní neziskovej organizácii vyplnením tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní sumy do
výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby“, ktoré odovzdáte svojmu správcovi
dane do 30. apríla kalendárneho roka.
Právnické osoby, podnikatelia a firmy taktiež môžu venovať 2% zo zaplatenej dane
organizácii tretieho sektora. Rozhodnutie
právnickej osoby je potrebné uskutočniť do
dňa podania riadneho daňového priznania,
a to vyhlásením, ktoré je jeho súčasťou na IV.
strane.
OZ Chrabromil
„Všetko, čo robíme, je
iba kvapka v mori, ale
keby sme to nerobili, tá
kvapka by tam chýbala.“ Začínam citátom
Matky Terezy, ktorá nám všetkým ukázala
silu lásky k blížnemu a zanechala nám krásne
posolstvo, v ktorom sa nachádza veľká ľudskosť, pokora, viera, šľachetnosť a dobrota.
Je pravda, že charakter a veľkosť človeka sa
vidí v tom, čo dokáže urobiť pre druhých, pre
tých, ktorí mu to nemôžu oplatiť.
Touto cestou sa na Vás obraciame s prosbou o podporu a pomoc prostredníctvom
poukázania 2% z vašej zaplatenej dane pre

Zvesti

neziskovú organizáciu Občianske združenie
Chrabromil v KNM, ktorá je určená pre deti,
mládež a dospelých s ťažkým zdravotným
znevýhodnením, ktorí sú prevažne klientmi
Centra sociálnych služieb Fantázia v KNM
a v Hornom Vadičove.
Medzi realizované aktivity OZ Chrabromil
patria napríklad: ergoterapia, výlety, relaxácie, voľno časové krúžky, tvorivé dielne, navštevovanie kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí, vydávanie časopisu „Chrabromil“, realizovanie športového – cyklistického krúžku s názvom „Pohyb
je radosť“, organizovanie putovnej výstavy
„Svet fantázie inými rukami“, reprezentovanie nášho kraja prostredníctvom divadelného súboru „Chrabromil“ na rôznych divadelných a kultúrnych podujatiach na Slovensku
i v zahraničí, rekonštrukčné práce na chate
v Staškove pre vybudovanie rekreačnej chaty na voľno časové účely pre ľudí s ťažkým
zdravotným znevýhodnením. Činnosť nášho
OZ Chrabromil si môžete pozrieť na webovej
stránke www.dsskm.estranky.cz.
Vašu podporu a vyjadrenú spolupatričnosť si
veľmi vážime a vopred Vám zo srdca ďakujeme.
Mgr. Erika Kleisová

točnila dňa 9.2. 2013 za účasti Ing. Petra
Harceka veliteľa OV DPO KNM, člena Snemu DPO SR, Ľudovíta Hocha člena RKH
DPO SR. Schôdzu zahájil tajomník DHZ
Ján Ševčík. Správu o činnosti za rok 2012
predniesol predseda DHZ Milan Jaššo. Vyzdvihol veľmi dobré zvládnutie osláv 90.
výročia založenia DHZ v obci, ktoré bolo
spojené so súťažou v hasičskom športe.
Na rok 2013 si naplánovali pokračovať vo
vykonávaní preventívnych prehliadok 138
rodinných domov a 5 malých prevádzok
a zabezpečiť opravu kolies pre starú hasičskú striekačku, kde sa nedarí zohnať kolára.
Ľudovít Hoch

Miesto: Mošovce, okres Turč. Teplice
Cena: 125 €
Ubytovanie a stravovanie 5 x denne bude
zabezpečené v domove mládeže Spojenej
strednej školy. Prihlášky, úhrada zálohy
za tábor (50 €) a informácie v CVČ už
v týchto dňoch, č. t. 4213294.
Anna Behúňová

Kysucká kultúra a šport
Dve percentá môžete venovať aj Občianskemu združeniu Kysucká kultúra a šport, ktorého cieľom je podpora aktivít kultúrnych
zložiek a športových oddielov, ktoré zastrešuje MKŠS KNM.
Asanka Klub
Obľúbený mažoretkový súbor úspešne reprezentuje naše mesto na Slovensku a v zahraničí. Ak ste fanúšikom Asaniek môžete darovať
2 % zo svojich daní Občianskemu združeniu
Asanka Klubu.
Za Vašu prejavenú dôveru ďakujeme. Bližšie
informácie o oboch OZ a možnosti poukázania 2 % z daní získate na t. č. 421 2241 alebo
info@mskknm.sk.

Orion Florbal cup
CVČ KNM v spolupráci s MKŠS KNM
pozýva všetkých rodičov detí a hráčov
na 4. ročník florbalovej súťaže. Hrať
budú družstvá základných škôl okresu
KNM. Začiatok zápasov je vždy o 9.00
hod. v športovej hale.
5. marec – starší žiaci
7. marec – staršie žiačky
12. marec – mladší žiaci
14. marec – mladšie žiačky
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SPRAVODAJSTVO

Výročné členské schôdze DHZ

KULTÚRNE SPEKTRUM

08. 03. 2013, 07:00 - 10:00
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

kategóriách, minimálny vek recitátorky je
16 rokov.
Kontakt pre záujemkyne o recitáciu:
4212732, 0910793390, uniazien.knm@
gmail.com

11. 03. 2013, 08:00 hod.
Koncertná sála ZUŠ KNM
Interpretačná prehliadka dychových
a bicích nástrojov
ZUŠ KNM pozýva na hudobné podujatie,
v ktorom vystúpia jej žiaci.

15. 03. 2013 – 31. 03. 2013
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava súťažných výtvarných prác detí
z regiónu, ktoré sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže
Vesmír očami detí.
V
piatok
15. marca
vernisáž výstavy, ktorú
organizuje
Kysucká hvezdáreň v KNM.

12. 03. 2013 - 13. 03. 2013,
08:00 – 16:00 hod.
Klub 75
Veľkonočná výstava ručných prác
Okresná a Základná organizácia Únie žien
Slovenska, Klub drotárov a Odborné učilište KNM pozývajú na výstavu vlastných výrobkov. Vystavované budú vyšívané obrazy
a obrusy, háčkované dečky a veľkonočné
ozdoby, pletené papuče, ozdoby z cesta, výrobky z dreva, perníčky, škrabky, výrobky
z drôtu a iné dekoračné veľkonočné predmety, ktoré si môžete aj kúpiť.
Záujemcovia o vystavovanie sa môžu prihlásiť na uniazien.knm@gmail.com alebo
4213275.
13. 03. 2013, 15:00 hod.
Mestská knižnica KNM
Stretnutie so spi
sovateľkou Adria
nou Macháčovou
Beseda so slovenskou
spisovateľkou,
autorkou ženských románov Cudzie vzťahy, Žena vplyvného
muža či Dobré dni sa
začínajú v noci. Vstup
voľný pre všetkých záujemcov.

17. 03. 2013, 18:00 hod.
Dom kultúry KNM
Hľadá sa nový manžel
Jožo Pročko, Marián Labuda ml. a Zuzana
Tlučková v bláznivej
komédii Mira Gavrana o vdove, ktorá
má už dosť samoty
a rozhodne sa hľadať
nového
manžela.
Hra plná prevlekov
a humoru.
Vstupné: 12 €
18. 03. 2013 - 24. 03. 2013
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje už

14. ročník podujatia s cieľom zviditeľniť knižnice a ich
prácu.
Mestská knižnica
KNM počas celého týždňa odpúšťa
zaneprázdneným a zábudlivým čitateľom
sankčné poplatky za knihy, ktoré majú vypožičané dlhšie ako je stanovená výpožičná
doba a realizuje informačnú výchovu pre
všetky vekové kategórie.
Kontakt: 4212732, kniznica@kysuckenovemesto.sk
21. 03. 2013, 16:00 hod.
Mestská knižnica KNM
Beseda s Jozefom
Banášom
Beseda so slovenským
spisovateľom
Jozefom Banášom spojená
s predajom jeho kníh
a autogramiádou.
Vstup voľný pre kaž
dého!
27. 03. 2013, 08:45 hod.
Koncertná sála ZUŠ
Vokálna jar
18. ročník speváckej súťaže v klasickom
speve
02. 04. 2013
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu
v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež v jeden deň počas Medzinárodného dňa
detskej knihy na celom Slovensku.

14. 03. 2013, 08:45 hod.
Koncertná sála ZUŠ
Akordeónový festival v rytme swingu
11. ročník súťaže pre žiakov ZUŠ v rytme
swingu a iných hudobných žánrov
14. 03. 2013, 15:00 hod.
Mestská knižnica KNM
Vansovej Lomnička
46. ročník súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy žien. Súťaž prebieha v dvoch
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