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Novoročný príhovor
Vendrinský
PrvéValér
januárové
dni nového roka sa zvykne bilancovať, spomínať na to, čo sa
nám v minulom roku podarilo. Zároveň
si dávame novoročné predsavzatia pre
povzbudenie a motiváciu.
A čo sa nám podarilo v minulom roku
zrealizovať v našom meste? Dokončili
sme projekt regenerácie centrálnej zóny
mesta, vybudovali sme chodník na Dubskej ceste, nainštalovali sme parkovacie
automaty na Ulici Belanského, urobili
sme stavebné úpravy na Ulici 9. mája
a rekonštruovali sme strechu na bytovom dome č. 613. V roku 2013 sme tiež
pri bytových domoch vybudovali spevnené plochy a zariadili detské ihriská na
Clementisovej a Sládkovičovej ulici, na
Ceste do Rudiny a v Budatínskej Lehote.
Rekonštruovali sme komunikácie, konkrétne Ulicu Sládkovičovu, Jesenského
a Neslušskú cestu. Doplnili sme bezdrôtový mestský rozhlas a jednu bezpečnostnú kameru pri ihrisku na Ulici ČSA.
V rámci tepelného hospodárstva sa realizovalo hydraulické vyregulovanie
rozvodov TÚV a vykurovania sústavy
ZŠ Dolinský potok. V závere roka sme
rozšírili verejné osvetlenie na Clementisovej ulici pri garážach a vykonali sa stavebné úpravy budovy mestskej knižnice,
konkrétne išlo o sanáciu vlhkosti muriva. Okrem týchto investičných akcií sa
vykonávala bežná údržba komunikácií
ako opravy výtlkov, dopravné značenie,
odvodenie apod.

Zvestipokračovanie na str. 3

Džudisti zápasili
Oddiel Judo San KNM usporiadal v decembri 2. ročník Mikulášskeho turnaja
v džude pre členov oddielu a pre školákov
zo školského klubu pri ZŠ Dolinský potok. Družinári sa pustili do zápasenia na
zemi s veľkou chuťou. Bolo vidno, že im

NominÁCIE NA
ŠPORTOVCA ROKA
Komisia kultúry, vzdelávania a športu pri
MsZ v KNM žiada verejnosť, športové oddiely a kluby o zasielanie návrhov na nominácie do ankety Športovec Kysuckého
Nového Mesta za rok 2013.
Navrhnutých športovcov v kategóriách:
jednotlivci, športové kolektívy a tréneri
odôvodnite, a ich najlepšie výkony a úspechy za rok 2013 doložte napr. výsledkovými listinami, kontaktmi na športovcov
a oddiely.

dravosť a súťaživosť nechýba. Dievčatá
búrlivo povzbudzovali svojich spolužiakov a vytvárali im tak fantastickú atmosféru. Po nich nastúpili na tatami členovia klubu. Po tradičnej rozcvičke si mladí
džudisti zmerali sily v štyroch kategóriách
podľa hmotnosti a veku.
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Mesto Kysucké Nové Mesto sa ešte v roku
2010 uchádzalo o finančné prostriedky
z európskych fondov, v spoločnom projekte
s poľským družobným mestom Lodygowice, na financovanie rekonštrukcie objektu
Domu kultúry na našej strane a na poľskej
strane na rekonštrukciu tamojšej pamiatky
- miestneho zámku slúžiaceho tiež na kultúrne účely. Projekt prešiel prvým kolom
hodnotenia úspešne, ale pre nedostatok
finančných prostriedkov sa nerealizoval.
V mesiaci december 2013 sme boli informovaní poľskou stranou, ktorá je vedúcou
projektu, že niektoré projekty, medzi nimi
aj náš spoločný projekt, by mali byť zrealizované ešte z prostriedkov tohto plánovacieho obdobia 2007 – 2014. V rámci spracovaného projektu sa počíta v našom Dome
kultúry so zateplením budovy, výmenou
okien, dvier a rekonštrukciou strechy.
V projekte sa tiež počíta s obývaním podkrovia, s vybudovaním nového schodiska
s výťahom, aby sa zabezpečil bezbariérový
prístup pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím na všetky poschodia vrátane
podkrovia. Cieľom realizácie tohto projektu, tak ako sme dokladovali pri jeho predkladaní spoločne s priateľmi z poľských
Lodygowic, je predovšetkým lepšie využitie existujúcej kultúrnej infraštruktúry pri
súčasnom rozvoji spolupráce medzi naším

Búrali sa bariéry
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR usporiadala súťaž Samospráva a Slovensko bez bariér. Slávnostný
Koncert porozumenia, ktorý bol usporiadaný pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže, sa uskutočnil 3. decembra. Do súťaže
bolo nominované aj Kysucké Nové Mesto
v kategórii „mestá a obce“ vďaka projektom
a aktivitám Centra sociálnych služieb Fantázia a OZ Chrabromil. Primátor mesta Ing.
Ján Hartel spolu s riaditeľkou centra Mgr.
Silviou Martinčekovou prevzali z rúk podpredsedu NR SR Jána Figeľa diplom.

mestom a poľským mestom Lodygowice.
Dom kultúry v našom meste má viac ako
50 rokov a nie je v dobrom technickom
stave, a tak tento spoločný projekt nám
tak trochu nahral do kariet, nakoľko by
sme skôr či neskôr museli prikročiť k týmto rekonštrukčným prácam. Rozdiel je ale
v tom, že by sme si museli všetko hradiť
sami z mestského rozpočtu. Rozpočtové
náklady na rekonštrukciu sú 960.000 €. Aj
keď je predpoklad, že táto suma sa verejnou
súťažou zníži, je dôležité, že z vysúťaženej
sumy bude 85 % hradených z prostriedkov EÚ, 10 % zo štátneho rozpočtu a 5 %
z prostriedkov nášho mesta. Naše mesto
aktualizovalo a zaslalo poľskému partnerovi všetky požadované dokumenty, ktoré sú
potrebné k schvaľovaciemu procesu. Teraz
nám už len ostáva čakať, že dôjde k naplneniu prísľubu v realizácii projektu.
Na poslednom zasadnutí MsZ, konanom
dňa 12. 12. 2013, boli okrem tejto investičnej akcie v rozpočte Mesta KNM na rok
2014 tiež schválené stavebné úpravy športovej haly. Pred časom sme dostali statický posudok strechy tejto haly, pričom so
záverov posudku vyplýva, že konštrukcia
strechy nevyhovuje povoleným normám,
a to hlavne v zimnom období, keď je zaťažená snehom. Aj preto sa sneh zo strechy
pravidelne odhadzoval. Ale donekonečna
takýto stav nie je možný. Už tento mesiac
vykonáme verejné obstarávanie, najskôr
vysúťažíme obstarávateľa a potom dodávateľa stavebných prác. Tieto by sme chceli vykonávať v letných mesiacoch, aby sa
nemuseli športové podujatia naplánované
na zimné a jarné mesiace zrušiť alebo odložiť. V rozpočte je na túto investičnú akciu
schválených 145.000 €. Samotný projekt už
máme vypracovaný a práce budú spočívať

v tom, že pod vodorovnú nosnú konštrukciu strechy športovej haly budú zabudované akési vzpínadlá potom, ako sa odstráni
stropný podhľad. Výhodou tohto projektu
je skutočnosť, že samotná strecha ani obvodové plášte sa nemusia vôbec odstraňovať,
pričom vzpínadlami vsunutými pod existujúce kovové nosníky bude statika strechy
dostatočne zabezpečená. Pri hľadaní riešení problému so statikou bol tento projekt
jednoznačne najlepší a výrazne najlacnejší, nakoľko niektoré iné návrhy počítali
s odstránením strechy s investíciou desaťnásobne vyššou.
Z decembrového rokovania mestského
zastupiteľstva ešte spomeniem schválenie
Všeobecne záväzného nariadenia o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov v MŠ na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta. Týmto
nariadením sa zvyšuje, na návrh riaditeliek
jednotlivých MŠ, mesačný príspevok rodičov z 12 € na 14 € v MŠ s právnou subjektivitou a v MŠ bez právnej subjektivity
z 10,30 € na 12 €. Riaditeľky MŠ svoj návrh
zdôvodnili skutočnosťou, že suma z dotácie
od zriaďovateľa, teda Mesta KNM je nepostačujúca. V návrhu spomínajú, že náklady
na prevádzku materských škôl (energie,
spotrebný materiál, pomôcky, poplatky
za servis a údržbu, pravidelné a povinné
revízie zariadení, zvýšené mzdové náklady – vyplácanie kreditových príplatkov na
základe vzdelávania pedagogických pracovníkov, BOZP apod.) nemôžu pokryť.
Mesto zas nemôže poskytnúť viac peňazí,
ako dostane zo štátneho rozpočtu z podielových daní, a táto suma sa v roku 2013
výrazne znížila a je predpoklad že bude
taká istá i v roku 2014.

Názov súťaže prezrádza, že cieľom bolo búranie bariér. CSS Fantázia a OZ Chrabromil
sa do súťaže prihlásilo projektmi, ktoré odstraňujú iné ako fyzické a architektonické
bariéry. V rokoch 2010 – 2012 OZ Chrabromil realizovalo rekonštrukciu rekreačnej
chaty v Staškove pre ťažko zdravotne postihnutých s cieľom zlepšiť voľnočasové
aktivity znevýhodnených ľudí a vytvoriť
relaxačnú zónu pri chate. Druhou prezentovanou aktivitou bolo divadelné predstavenie Čínsky tanec draka a Zrodenie
motýľa. Okrem nacvičovania divadelných
predstavení sa ťažko zdravotne postihnutí
členovia súboru zapájali aj do výroby kostýmov, kulís a doplnkov. Vytvorenie športo-

vo-cyklistického krúžku Pohyb je radosť je
ďalší úspešný projekt OZ Chrabromil, ktorý slúži na vyučovanie dopravnej výchovy,
hier a športových súťaží. Vďaka športovým
aktivitám si zdravotne znevýhodnení zlep-
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šujú fyzické a psychické zdravie, rozvíjajú
záujmy a zbavujú sa nudy.
CSS Fantázia bolo nominované do súťaže
vďaka medzinárodnej putovnej výstave
Svet fantázie inými rukami. Tento rok sa
uskutočnil jej 4. ročník, klienti 11 zariadení
sociálnych služieb zo Slovenska a Poľska na
výstave prezentovali svoju zručnosť, umenie a tvorivosť. Cieľom projektu je zapájanie zdravotne postihnutých do pracovného
procesu a rozvíjanie pracovných návykov

a schopností pomocou tvorivých činností.
Gardenterapia sa realizuje v Hornom Vadičove, vďaka ďalšiemu projektu realizovanému s finančnou podporou Konta Orange.
Vybudovali sa dva skleníky, v ktorých pracujú zdravotne postihnutí a podporujú tak
vlastný vzťah k prírode a pocit užitočnosti.
Primátor mesta usúdil, že diplom patrí riaditeľke CSS Fantázia Mgr. Silvii Martinčekovej a zamestnancom centra, ktorí majú
najväčšiu zásluhu na získaní tohto ocene-

nia. Preto práve na sviatok sv. Mikuláša
navštívil centrum a slávnostne poďakoval
pani riaditeľke za jej snahu, úspechy a peknú prezentáciu mesta a odovzdal jej získaný
diplom. Klienti centra nenechali odísť pána
primátora bez toho, aby mu neukázali niečo, čo sa naučili. Tanečné, divadelné a recitačné predstavenie zožalo úspech a atmosféru zmenilo na slávnostnú.
D.Š.

Echo mesiaca

Dokonca mi niekto povedal: „Poéziu veľmi nečítam a netušil som, že jej prednes
môže tak zaujať.“
A teraz k jadru veci, aby som sa nechválila cudzím perím, spomínaná recitátorka je síce mojou žiačkou v LDO ZUŠ, ale
za výber básne a pomoc pri naštudovaní
Proglasu chcem úprimne poďakovať Mgr.
Márii Zátekovej zo ZŠ Dolinský potok,
s ktorej dovolením som báseň použila na
spomínanom koncerte. Totiž ešte v uply-

nulom šk. roku ju pripravila so svojou
žiačkou Mariannou Plošticovou na súťaž Hviezdoslavov Kubín. Mala s ňou
úspech a postúpila až na celoštátne kolo
v Dolnom Kubíne. Preto poďakovanie za
umelecký zážitok patrí okrem šikovnej
recitátorky aj Mgr. Márii Zátekovej. Môj
nepatrný prínos bol iba v tom, že som jej
umožnila vystúpiť.
Mgr. Anna Vlčková, ZUŠ

Slávnostná, dôstojná, vznešená báseň.
Nič lepšie ma po vypočutí mojej žiačky

PLÁN ZASADNUTÍ MsR a MsZ NA ROK 2014
Začiatok zasadnutia Mestskej rady v KNM o 15:00 hod. a Mestského
zastupiteľstva v KNM o 13:00 hod.
z literárno-dramatického odboru, výbornej recitátorky, ktorá ju mala v repertoári, nenapadlo, ako ju zaradiť do programu
slávnostného koncertu k 60. výročiu založenia ZUŠ v KNM. To som však netušila, že vyvolá toľko priaznivých ohlasov.

Zasadnutie MsR

Zasadnutie MsZ

I. štvrťrok

26. február 2014

13. marec 2014

II. štvrťrok

28. máj 2014

12. jún 2014

III. štvrťrok

27. august 2014

11. september 2014

IV. štvrťrok

26. november 2014

11. december 2014

Novoročný príhovor (pokračovanie zo str. 1)
A keďže naše mesto má aj bohatý kultúrny
a športový život, rád by som pri hodnotení
roka spomenul aj tieto aktivity mesta a organizácií. Na začiatku roka občanov roztancovalo podujatie Ples mesta. Veselá hudba
a smiech sa ozýval pri fašiangovej zábave,
kedy sa maškary spolu s obyvateľmi zabávali
pred pochovaním basy. Apríl patril športovému podujatiu Kysucká desiatka, ktorá je zaradená ako Majstrovstvá SR v cestnom behu
na 10 km. Behom oslobodenia sme si pripomenuli 68. ročník oslobodenia mesta a hneď
na druhý deň sme oslávili sprievodom mažoretiek Asanka a dychovej hudby Nová Kysučanka sviatok práce – 1. máj. Na Deň detí tiež
bolo v meste rušno, CVČ zorganizovalo Cestu
rozprávkovým mestom a MKŠS divadelné vystúpenie priamo na námestí. Pekné výročie
malo aj Kysucké kultúrne leto, v roku 2013 sa
konal už jeho 30. ročník. K letu patrilo aj premietanie českých a slovenských filmov pod
holým nebom Bažant kinematograf a najpo-
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pulárnejšie podujatie nielen obyvateľov mesta, ale aj širokého okolia, Jakubovské hody.
Na jeseň sme po štvrtýkrát súťažili vo varení
gulášu. V decembri naše deti navštívil sv. Mikuláš a divadelníci zo súborov Didero a Ba-

bylon zahrali biblickú tému s názvom Živý
betlehem. Posledný deň patril oslave nového
roka a vzniku SR. V priebehu roka sa konali
v dome kultúry rôzne divadelné predstavenia
pre dospelých aj deti, koncerty a pod.
Čo nás čaká počas nasledujúcich 365 dní

záleží aj od poslancov Mestského zastupiteľstva v KNM. Určite však budeme rekonštruovať Mestskú športovú halu z dôvodu
bezpečnosti. Rekonštrukcia je zameraná na
zlepšenie statiky. V roku 2014 pripravíme
projekt na presťahovanie časti Mestského
úradu KNM do prístavby budovy pri gymnáziu. Tu bude zriadená kancelária prvého
kontaktu a v rámci projektu sa bude riešiť
prístupová cesta k budove napájaná na pešiu
zónu a terénne úpravy.
V januári by malo dôjsť k podpísaniu zmluvy
o nenávratný finančný príspevok, na základe
ktorej budeme čerpať prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu Domu kultúry v KNM
(viac na str. 2). Určite som nespomenul všetko, ale som rád, že mnohé projekty sa nám
podarilo zrealizovať vďaka dobrej spolupráci
s poslancami MsZ, našimi podnikateľmi, občanmi a rôznymi organizáciami. Verím, že aj
v budúcom roku bude dobrá spolupráca pokračovať a vďaka nej naše mesto bude krajšie,
modernejšie a bude sa nám v ňom žiť príjemne a bezpečne.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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Smer Žilina
45x 50x
00sa 10x 20x
03x 05xs 15x 20x 20ai 24a
6
25xi 30si 40c 44p 56x
00xs 02x 10a 19x 30c 35xs
7
42x
00x 10as 10x 15x 30x 40s
8
9
00 11xs 30xs 45x 46a 53x
10 00as 10x 30x 38x
11 00sa 00c 30c 40x 40t
12 00 30x 34x
00sa 00x 02x 30x 35x 35sa
13 40x 55x
15sa 15c 27x 30xi 30sai 32x
14 45c 50x 59x
15 07c 10x 30sa 30xi 54t
16 00sa 15x 16sa 30xa
17 00 14x 29xn 30x 45sa
18 00x 30
19 00
20 00 30x
21 35
22 20sai 35xi
x-prac.deň
a-nedeľa, sviatky
n-nedeľa
cez Oškerdu

4
5

Smer KNM
4
5
6

10xi 20i 23x 50x
00xi 00s 08x 20x 36xs 45a
45c 48x

7

00xs 36

8
9
10
11
12

30
00s 30 48x
10x 30x 30sa 33x 35x
00x 25a 30
00x 00s 20x 25sa 30x 45x

13

05i 30sa 30x

14

00 34x 35x 40x 48x 58x

SPRAVODAJSTVO

15 00 30s 35c 37x
16 00xa 15c 30 50xs
17 00x 00sa 30x
18 00 20x 30
19 30
20 00x 30sa
21 00i
22 10x 25sa 35x
c - v deň šk. vyučovania
s-v sobotu
p-prvý deň školského vyučov.
t-posledný deň školského vyučov.
i
ide k/od INA
Cestovný poriadok SAD je platný od 15.12. 2013 do 13.12. 2014.

Zástupcov medzinárodného
projektu zaujali aktivity
našich seniorov
Proactif Seniors je názov projektu, ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Grundtvig
- Učiace sa partnerstvá. Projekt sa realizuje v partnerstve 9
partnerov z 8 krajín sveta: Francúzsko, Rakúsko, Česká republika, Grécko, Portugalsko, Taliansko a Írsko. Slovensko
zatupuje naše mesto.
Zástupcovia projektových partnerov navštívili v piatok 6.
decembra Mestský úrad v KNM. Privítal ich primátor mesta
Ing. Jána Hartel so zástupkyňou Ing. Janou Svrčkovou. Prácu so seniormi prezentovala pracovníčka referátu sociálnych
vecí a zdravotníctva PhDr. Lenka Taranová. Sedemnástim
zástupcom zo spomínaných krajín predstavil mesto a jeho
históriu primátor. Po ňom si vzala slovo p. Taranová, ktorá
konkrétne spomenula spoluprácu mesta a seniorov. Časť
svojej prezentácie venovala informáciám o živote v Dennom
centre Klub 75, o kultúrnych, relaxačných a športových aktivitách jeho členov a členov rôznych záujmových združení.
Vetou: „Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“, pozvala p.
Taranová členov medzinárodnej delegácie do Klubu 75, kde
svoje zručnosti a pozitívny postoj k starnutiu predstavili naši
seniori. Prezentovali drotárstvo, ručnú prácu patchworku,
háčkovanie a vyšívanie. Druhým navštíveným miestom bolo
Centrum sociálnych služieb Fantázia v KNM. Klienti zariadenia európskym zástupcom predstavili zručnosti, ktoré získali
vďaka vzdelávaniu sa v centre.
Cieľom Proactif Seniors je porovnať a vzájomne si vymeniť
pomôcky, obsahy vzdelávania seniorov na európskej úrovni
a vzájomne ich využívať. Poskytnúť starnúcim ľuďom vedomosti, schopnosti a postupy, ktoré im umožnia zachovať si
samostatnosť a aktívne správanie sa v spoločnosti. Jedným
z cieľov je tiež spracovať podporné materiály propagujúce
aktívne starnutie populácie, podporujúce vhodný medzigeneračný proces a pozitívny prístup v spoločnosti v oblasti
uspokojovania potrieb starnúcej generácie.
Projekt realizuje OZ Stimulus, jeho prezident PhDr. Jozef
Pauk poďakoval predstaviteľom mesta za prijatie a aktívne
zapojenie sa do projektu.
D. Š.

Ako sa Vám páči nová webová stránka?
Pravidelný návštevník si určite všimol, že
oficiálna webová stránka mesta zmenila
svoju tvár. Zmenila sa nielen fotografia
na pozadí a grafika, ale aj prístupnosť
niektorých informácií a zmenou fontu
písma aj jeho čitateľnosť. Novinkou je aj
aplikácia pre mestský rozhlas, pomocou
ktorej si môžete vypočuť všetky nahráv-

ky, ktoré boli v mestskom rozhlase odvysielané.
A každý, kto má chuť vyjadriť svoj názor,
môže využiť aplikáciu anketa v ľavom baneri. Odpovedajte na naše otázky, výsledky prieskumu vždy zverejníme a využijeme pri ďalšej práci v prospech občanov.
D. Š.

Okrúhle jubileum oslávili vydaním knihy
Ubehlo už 30 rokov, čo prví obyvatelia
prekročili prah novovybudovaného domova na Štúrovej ulici. Vtedy ešte niesol názov Dom s opatrovateľskou službou, dnes
ho poznáme ako Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych služieb. Tridsať rokov
fungovania takéhoto zariadenia je zaujímavé číslo, a tak sa pani riaditeľka Ing.
Miriam Bugrová rozhodla osláviť ho nielen
v spoločnosti klientov a zamestnancov,
ale podeliť sa o tento sviatok s verejnosťou prostredníctvom knihy. Spoločne so
zostavovateľkou knihy Alenou Jaššovou
usporiadali slávnostnú recepciu, kde knihu
Žijeme tu v pokoji a necítime sa osamelo...
pokrstili. Pozvaní boli všetci tí, ktorí tomuto nápadu od začiatku priali a podporili ho.
Krstným otcom sa mal stať župan Juraj
Blanár, ktorý sa však ospravedlnil a touto
úlohou poveril Mgr. Martu Paukovú, vedúcu odboru sociálnych vecí ŽSK. Prítomným sa prihovorila riaditeľka zariadenia
Ing. Miriam Bugrová a primátor mesta Ing.
Ján Hartel. Slávnostnú atmosféru poduja-

tiu dodali žiaci zo ZUŠ Kysucký Lieskovec
hrou na akordeón, flautu a harfu.
Po uskutočnení aktu krstu šampanský
prišla na rad neoficiálna časť. Prítomní ju
strávili rozhovormi a spomínaním na staré
časy.
Kniha vyšla pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja, nájdete v nej údaje
z histórie zariadenia, rozhovor s najstaršou obyvateľkou, riaditeľkou, množstvo
fotografií z podujatí v domove, dozviete
sa niečo o starobe z pohľadu psychológa
a mnoho iného. Knihu si môžete zapožičať
v Mestskej knižnici KNM.
D. Š.

Celoročná snaha bola odmenená
Mesto KNM usporiadalo IV. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. Tento rok
sa jej zúčastnilo 13 súťažiacich, ktorých
sme postupne predstavili v letných vydaniach Zvestí KNM. Súťaž bola vyhlásená
v dvoch kategóriách a šiesti členovia Komisie životného prostredia počas roka
trikrát hodnotili úroveň udržiavanej
kvetinovej výzdoby a úpravy pozemku.
Poradie súťažiacich je teda nasledovné:
Kategória Miestni obyvatelia
Horné mesto
1. Alena Nováková, Ul. ČSA
2. Frederika Maťašovská, Ul. 9. mája
3. Nadežda Behúňová, Ul. ČSA
4. Katarína Školníková, Jesenského ul.
5. Oľga Bučková, Ul. 9. mája
5. Anna Polepšeková, Ul. 9. mája

Dolné mesto
1. Štefánia Ševčíková, Lipová ul.
2. Ing. Jana Špiriaková, Ul. M. slovenskej
3. Terézia Cimlová, Ul. M. slovenskej
4. Anna Súkeníková, Murgašova ul.
5. Irena Švancárová, Nábrežná ul.
Kategória Štátne inštitúcie
1. ZpS a DSS, Litovelská ul.
2. ZpS a DSS, Štúrova ul.
Finančnú odmenu odovzdal víťazkám
primátor mesta Ing. Ján Hartel spolu
s prednostom MsÚ KNM JUDr. Ľubomírom Ježom a pracovníkom referátu životného prostredia Ing. Petrom
Smieškom na slávnostnom stretnutí
v decembri. Súťaž má pozitívny ohlas,
preto veríme, že o rok sa do nej prihlási
viac občanov.
D. Š.
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V rámci podujatia Jašíkove Kysuce sa
v Mestskej knižnici KNM konali od 3. do 5.
decembra stretnutia so spisovateľmi Drahoslavom Machalom, Ľubomírom Feldekom
a Ľubomírom Dobrovodom a Zuzkou Šulajovou.
Všetky stretnutia boli veľmi podnetné,
no zvlášť stretnutie s pánom Ľ. Feldekom
a Ľ. Dobrovodom zanechalo silný dojem.
Stretnutie s oboma bolo vtipné, srdečné,
energické, inteligentné, charizmatické a podané žargónom pre dnešného mladého čita-

teľa. Vidieť túto dvojicu spisovateľov naživo
bol neuveriteľný zážitok. Pán Feldek svojou charizmatickou postavou dopĺňal bezprostrednosť charakteru Ľ. Dobrovodu. Aj
keď pán Dobrovoda mal hlavné slovo, stačila
jedna trefná poznámka od Ľ. Feldeka a všetky oči sa upierali na neho. Vtipné príhody
pána Dobrovodu sa miešali s komentármi
pána Feldeka a celé stretnutie tak získalo
dynamický spád. Beseda zaujala pozornosť
študentov z Gymnázia v KNM, žiakov zo ZŠ
Nábrežná a ostaných prítomných.

Nakupovali bez peňazí
Zóna bez peňazí alebo Bártrový trh má za
cieľ povzbudiť medzi ľuďmi kolovanie a výmenu predmetov, ktoré už nepotrebujú,
nechcú ich zničiť a mohli by poslúžiť niekomu inému. Kto chce, môže darovať niečo, čo
už nepotrebuje. Myšlienku Zóny bez peňazí
na Slovensku priniesla neformálna komunita Projekt život.

Vďaka spomínanej komunite a nadšencom
z Centra voľného času v KNM sa toto po
dujatie konalo v našom meste po prvýkrát
v dňoch 6. a 7. decembra. V bočnej sále domu
kultúry boli vystavené darované predmety:
knihy, dekorácie, hračky, športové potreby,
oblečenie a iné. Všetky tieto veci priniesli
obyvatelia s cieľom darovať ich bezplatne

Biblický príbeh ožil na námestí
Veľa detí, ale aj dospelých, si nenechalo ujsť
príležitosť zažiť vianočnú atmosféru vďaka
predstaveniu na námestí. Divadelné súbory Babylon a Didero pripravili pre všetkých

zvedavcov a okoloidúcich biblický príbeh,
ktorému dali názov Živý betlehem. Vyrozprávali príbeh o príchode malého Ježiška
na svet. Presvedčivé výkony mladých hercov

Výstava zožala tri dni chvál
Každý slovenský región, či už Kysuce, Orava, Turiec alebo Vlkolínec zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, má
svoju históriu a vlastné tradície. Uchováva
si ich aj vďaka typickým dreveným domom
a betlehemom, ktorých starobylé čaro sa
oplatí vidieť naživo.
V dňoch 17. – 19. decembra však za nimi
nebolo potrebné cestovať ďaleko, stačilo len zájsť do Domu kultúry v KNM, kde
prebiehala Výstava betlehemov a miniatúr

Kto oslávil 10. výročie?
Ako ten čas rýchlo letí. Dňa 18. decembra
2013 si tí najaktívnejší členovia a funkcionári Jednoty dôchodcov Slovenska pripomenuli 10. výročie vzniku okresnej organizácie v KNM. Zišli sa z piatich ZO Radova,
Rudina, Kysucký Lieskovec, Ochodnica
a mesta KNM. Pozvali medzi seba i predstaviteľov mesta a kultúry. Rozprávali sa
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o začiatkoch vzniku jednotlivých ZO a o ich
aktivitách, z ktorých mnohé sa už stali
tradíciou, ako napr. Stretnutie seniorov
dolných Kysúc, Majáles, Senior party, Kultúrne leto seniorských súborov a pod. Členovia JDS svoju jeseň života vyplňujú rôznou činnosťou ako spoznávanie krás vlasti,
zbieranie byliniek, húb, záhradníčenie, pra-

Nemenej zaujímavým bolo stretnutie so
Zuzkou Šulajovou. Mladá usmievavá dáma
porozprávala o ceste od písania si len tak pre
seba, po písanie románov a denníkov. Práve
denníky o mladých študentoch sú jej najpredávanejšími titulmi. Žiačky zo ZŠ Nábrežná
mali pri sebe svoje obľúbené Džínsové denníky a tie si dali od pani spisovateľky podpísať.
Drahoslav Machala je autorom faktografických kníh, preto beseda s ním bola nielen zábavná, ale aj poučná. Deťom zo ZŠ Clementisova porozprával o tom, ako zbiera materiál
na svoje publikácie.
J. Hrubá a J. Nemcová Mikolášová
niekomu, komu ešte poslúžia. A tak ľudia
chodili a buď niečo priniesli alebo si spokojní
niečo odniesli. Boli aj takí čo vymieňali. Cieľ
sa teda naplnil, veci slúžia ďalej, ale ich majiteľom je už niekto iný.
Zóna bez peňazí je zaujímavý projekt a dúfam, že si v našom meste nájde miesto, aj
keď jeho prvý ročník bol pre obe strany (organizátorov aj návštevníkov) novinkou.
D. Š.

a koledy v podaní súrodencov Mrmusovcov
potešili každého prizerajúceho sa. Ešte pred
samotným predstavením zahrala a zaspievala folklórna skupina Jedľovina niekoľko
vianočných piesní. Veľa veselosti u detí vyvolali živé zvieratká z maštale.
D. Š.
slovenských dreveníc. Vďaka hlavnému organizátorovi MKŠS tam na záujemcov čakali výtvory, ktoré v zmenšenom prevedení
akoby originálnym stavbám z oka vypadli.
Vyrobili ich šikovné ruky autora a spoluorganizátora výstavy, pána Milana Bíleša.
Desať betlehemov, 313 postavičiek a 29
drevených miniatúr svedčilo nielen o slovenskom kultúrnom bohatstve, ale najmä
o precíznosti, zručnosti a talente autora.
Výtvory pána Bíleša si prišli obzraieť aj zvedavé oči detí a žiakov materských a základných škôl.
Dominika Chrastová
cujú v speváckych súboroch, zapájajú sa do
rôznych súťaží a pod.
Atmosféra na stretnutí bola príjemná,
spestrili ju vianočné koledy, vinšovačky
súboru Kysucké žubrienky ako i báseň
v podaní Mgr. Bakošovej a Mgr. Ludvika.
Nabrali sme druhý dych a už teraz sa rodia
nápady, z ktorých sa budeme tešiť v nasledujúcom období.
N. Behúňová
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KULTÚRA

Žongléri slova prišli do knižnice

Pred oknom, za oknom
Najobľúbenejšiu básničku všetkých detí
o Mikulášovi bolo počuť aj na Námestí slobody, kam medzi deti zavítal Mikuláš so
svojimi vernými kamarátmi. Deti ho už ne-

dočkavo čakali a jeho príchod hlasno uviedli. Mikulášovi za sladké odmeny recitovali
množstvo básničiek, odvážnejší aj zaspievali. Oplatilo sa, sladkosti sa ušli každému

nezbedníkovi, ktorý prišiel na námestie
alebo stretol Mikuláša s čertom a anjelom
na jeho potulke po meste. Najväčšou odmenou však bola nádherná rozprávka plná
humoru a poučenia O Jankovi Polienkovi,
ktorú v dome kultúry zahrali herci Divadla
na hojdačke.

Mikuláš nezabudol na žiadne dieťa
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM už tradične v predvianočnom čase navštevuje svojich
priateľov v Centre sociálnych služieb Fantázia

MŠ 9. mája

SPRAVODAJSTVO

MŠ Komenského

MŠ Litovelská
na Belanského ul. Zástupcovia SSV navštívili
toto zariadenie a priniesli im darčeky – čokolády, dobošky a ovocie.
Inak tomu nebolo ani v ostatných školských

zariadeniach. Deti vo všetkých štyroch materských škôl dostali od sv. Mikuláša nielen
darčeky, ale spolu s jeho vernými pomocníkmi
súťažili a hrali sa.
Žiaci základných škôl ako mikulášsku odmenu dostali to, že učitelia ich v tento deň neskúšali. Tí čo navštevujú školské kluby dostali
darček navyše – stretnutie s Mikulášom.

Pribudli dva kontajnery na separovanie
O separovaní sa učia už deti v materských a základných
školách. Výhody a dôvody separovania dnes pozná
každý. V meste sa pri bytových jednotkách nachádzajú kontajnery na separovaný odpad: kov a tetrapaky,
papier, sklo, plasty a pet fľaše, textil. Vždy na jar a jeseň je možne likvidovať separovaný elektroodpad. Na
mnohých miestach (obchody, školy) je možné vhodiť
do špeciálneho kontajnera batérie.
Nedávno pribudli v našom meste dva nové oranžové
kontajnery Diakonie Broumov. Do nich je možné vhodiť odevy, obuv, hračky. Heslo: Nepotrebné veci potrebných ľuďom, hovorí za všetko. Umiestnené sú na
Nábrežnej ulici a Ulici ČSA.

MŠ Bud. Lehota

Kde je Ulica Jánska?
Nestretli ste sa ešte s týmto názvom?
Nečudo, veď ulica pribudla na mape nášho mesta len nedávno. V minulom čísle Zvestí KNM sme písali o tom, že bola
zriadená dočasná názvoslovná komisia,
aby mestskému zastupiteľstvu navrhla
názov novovzniknutej komunikácie. Poslanci MsZ na svojom poslednom zasadnutí s návrhom komisie súhlasili a názov
Ulica Jánska bol schválený. Táto ulica sa
napája na Hurbanovu ulicu a v najbližších
rokoch budú môcť na nej vyrásť nové rodinné domy.

O čom sa písalo 

Staňte sa spolutvorcami Zvestí KNM

vo Zvestiach 1/1994
Perličkou v práci príslušníkov mestskej polície bolo zadržanie triedneho profesora 27 stredoškoláčok priamo na stužkovej slávnosti. Nič netušiaceho L. K. odviedli priamo z parketu do zákulisia, kde sa mu potom aj patrične ospravedlnili.
Zatknutie triedneho sa udialo na objednávku jeho žiačok.
„Kiežby sme museli zasahovať len takto...“ oddýchli si obaja
policajti v akcii.

Aj v nasledujúcom roku radi uverejníme vaše fotografie, ktoré zašlete
do redakcie. Ak na nich zachytíte mesto, jeho okolie a život v ňom,
môže byť fotografia uverejnená na titulnej strane. Obrázky zachytávajúce vtipný prvok života v meste môžu byť súčasťou rubriky Fotopostreh. Samozrejme môžete prispieť inými postrehmi, informáciami,
pripomienkami a pod. na adresu zvesti@kysuckenovemesto.sk. Chceli
by sme vás požiadať, aby príspevky boli neanonymné. O dvanásť mesiacov vyhrá jeden zo zasielateľov zaujímavú cenu. Tešíme sa na vše
postrehy.
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Predškolákov čaká v januári ich prvý dôležitý deň - zápis do prvého ročníka základnej školy. Ak dieťa dovŕši k 31. 8. 2014
šesť rokov, rodičia sú povinní zapísať ho do

základnej školy. Zápis detí sa uskutoční na
všetkých troch školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto
v dňoch 15. a 16. januára 2014, v čase

ZUŠ má novú riaditeľku
Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa Základnej ume-

leckej školy v Kysuckom Novom Meste,
ktoré sa konalo 10. decembra 2013. Rada

Študenti zdobili perníky so škôlkarmi
Predvianočné obdobie je plné tradícií a vianočných zvykov už od čias našich starých
mám. Neodmysliteľnou tradíciou je aj
pečenie a zdobenie medovníkov. A práve
zdobenie medovníkov si vyskúšali predškoláci z MŠ Komenského ul., ktorí prijali pozvanie od Žiackej školskej rady, 2. A triedy
a pedagógov z Gymnázia v KNM.
Žiaci oblečení v rozprávkových kostýmoch
privítali deti v telocvični, ktorá bola nádherne vianočne vyzdobená. Dokonalú

predvianočnú atmosféru dotvárali melódie
vianočných pesničiek.
Na stoloch boli pripravené medovníčky
a polevy rôznych farieb, ktoré namiešal
,,Majster N“. No a potom za asistencie rozprávkových postavičiek pracovali usilovné
rúčky detí a vytvárali malé umelecké dielka. Popri zdobení boli pre deti pripravené
aj rôzne zaujímavé činnosti, v ktorých deti
zbierali body a v závere pobytu boli vyhodnotení a obdarovaní medailami. Okrem

Na ZŠ Nábrežná je rušno stále
V palete pestrej školskej aj mimoškolskej
činnosti sa niesol záver kalendárneho roka
na Základnej škole na Nábrežnej ulici. V piatok 6.12. medzi našich najmenších žiakov
zavítal Mikuláš. O toto prekvapenie počas
vyučovania sa postarali dievčatá zo školského žiackeho parlamentu. V prestrojení za
Mikuláša, čertov, anjelov a dobré víly iste
čakali, že tu nájdu neposlušné deti, keďže
so sebou si pre každý prípad vzali aj palicu.
No tá im vôbec nebola potrebná. Osobne sa
o tom presvedčili v rozhovore s deťmi. Prváci a druháci sa Mikulášovi za návštevu poďakovali básničkami a piesňami, za čo boli
odmenení sladkosťami.
V ten istý deň na našu školu nezavítal iba
Mikuláš, ale aj príjemná mladá lektorka
nemeckého jazyka Isabelle Muschaweck
z Frankfurtu. Spolu s pani učiteľkou Michelovou si pre triedy 9.A, 9.B a 8.A pripravili
rôzne zaujímavé aktivity, ako napr. prezentácie na témy Nemecko, Vianoce a vianočné
zvyky v Nemecku, tradícia sviatku svätého
Mikuláša. A pretože súčasťou Vianoc je i posielanie vianočných pozdravov, pár vinšov si
skúsili napísať nemčinári na vlastnoručne
vyrobené pohľadnice.
V poslednom mesiaci roka neoddychovali
ani športovci. Vyučujúci telesnej výchovy
s podporou Rodičovskej rady zorganizovali
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už 4.ročník turnaja vo florbale O putovný pohár predsedu Rodičovskej rady. Ten
tohtoročný sa konal v utorok 10.decembra.
Turnaja sa tento rok zúčastnili iba tri družstvá - ZŠ Clementisova KNM, ZŠ Námestie

mladosti Žilina a domáca ZŠ Nábrežná ulica.
Systém každý s každým priniesol víťazstvo
reprezentantom ZŠ Clementisova, ktorí
vyhrali putovný pohár a odniesli si aj pohár
pre najlepšieho strelca (J. Gajdošík).
Predvianočnú náladu zo školských lavíc preniesli členovia folklórneho súboru Nábrežníček medzi deti materských škôlok v KNM.
V utorok 17. decembra vystúpili s krátkym
programom, v ktorom škôlkarom predstavili vianočné tradície regiónu. Náš súbor
rozdáva svoje umenie a radosť z folklóru už
dlhoročne pod vedením zanietených učite-

od 13:00 do 17:30 hod. Rodičia by si nemali zabudnúť vziať občiansky preukaz
a rodný list dieťaťa.
Budúcim prvákom držíme palce pri ich
prvej školskej skúške.
D. Š.

školy ZUŠ v zmysle zákona predložila návrh na vymenovanie riaditeľa.
Na základe tohto návrhu vymenoval primátor mesta na post riaditeľa ZUŠ v KNM
Mgr. Evu Králikovú.
toho si odniesli aj vlastnoručne vyzdobené
medovníky, sladkosti, balóny.
Dovoľte mi, aby som sa úprimne poďakovala pedagógom – najmä Mgr. Macúšovej,
Mgr. Židekovej, Mgr. Macejíkovej, žiackej
školskej rade, žiakom 2. A, za toto krásne
predvianočné stretnutie, za čas, ktorý si
v tomto sviatočnom zhone našli a za úžasnú skúsenosť, pri ktorej sa deti naučili, že
čaro Vianoc nezávisí od dostávania darčekov, ale od láskavej atmosféry medzi ľuďmi.
Eva Janiková

liek Katky Jakubíkovej a Štefky Koptákovej.
Naša škola pripravila k záveru kalendárneho
roka pre svojich žiakov ešte mnohé ďalšie
aktivity – spevácku súťaž Vianočný zvonček,
tematický vyučovací deň pre žiakov tretieho
ročníka Vianočné putovanie, navštívili sme
výstavu betlehemov a miniatúr slovenských
dreveníc v dome kultúry. Vo vianočnej nálade sa nieslo aj posledné zasadnutie žiackeho školského parlamentu. „Parlamenťáci“
hodnotili celoročné aktivity, rozoberali nové
nápady, pochutnávali si na sladkostiach
a súťažili v hrách, ktoré pre nich pripravila
pani učiteľka Ochodničanová. V Školskom
klube deti piekli s pani vychovávateľkami
sladké medovníčky a prváci pozvali medzi
seba predškolákov z materskej školy na Komenského ulici. Bodkou za kalendárnym
rokom bol už tradičný Vianočný punč, ktorý
pre žiakov navarili pani kuchárky a ponúkal
im ho pán riaditeľ spolu s pánom školníkom
vo vestibule školy.
Žiaci a všetci zamestnanci želajú občanom
nášho mestečka úspešný rok 2014. Prežite
ho v zdraví, šťastí, láske a potešení z Vašich
najbližších. Zároveň pozývame všetkých
predškolákov aj so svojimi rodičmi k zápisu
prvákov pre školský rok 2014/2015, ktorý
organizujeme v dňoch 15. a 16. januára vždy
od 13.00 do 17.30 hodiny v budove na Komenského ulici.
PaedDr. Igor Drexler
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ŠKOLSTVO

Predškoláci pôjdu na zápis

SPOMIENKY
Čas nikdy nevráti, čo raz vzal.
Zostali len spomienky a stále hlboký žiaľ.
Dňa 31.12. sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia nášho manžela, otca a starého otca
Jozefa PYTELA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Aj keď čas beží ako voda,
no zabudnúť sa nedá.
K Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Dňa 28. 12. 2013 sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia nášho otca, manžela, starkého, švagra,
brata a krstného otca
Miroslava OKAPALA z Kys. Nového Mesta
S láskou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 26. 1. 2014 si pripomenieme 2. výročie
úmrtia
Ľubomíra MEČIAKA z Dolného Vadičova
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéra
a ostatná rodina.
Zhasli oči milované,
srdiečko prestalo biť,
nebolo lieku,
aby si mohol žiť.
Odišiel si od nás,
ostali sme v žiali,
no navždy budeš v srdciach,
čo sme Ťa milovali.
Dňa 22.1. 2014 si pripomíname 3. smutné výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra PSOTNÉHO
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn
a dcéry s rodinami.
Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
chvíľočku postáť a ticho na Teba spomínať.
Dňa 9.11. 2013 bolo 10 rokov, čo nás opustil
kolega a priateľ
Raimund FRITZ z Kysuckého Nového Mesta,
bytom Budatínska Lehota
Spomína kolegyňa Lýdia Táborská s druhom
Milanom, rodina Masaryková, Podoláková
a Podpleská.
Keď nádeje zhasnú
a človek zostane sám,
vtedy je nadovšetko krásne
vrátiť sa k spomienkam.
Dňa 1.1. 2014 sme si pripomenuli nedožité 55.
narodeniny môjho priateľa
Jána ČIČALU z Kys. N. Mesta
S láskou spomína Zdenka s deťmi.

Kytička kvetov, zapálená sviečka, tiché
rozjímanie,
zavretá kniha života, už len spomínanie.
Dňa 7.12. 2013 uplynul rok, čo nás opustil brat
Jozef LALINSKÝ, rodák z Budatínskej Lehoty,
bytom Martin Záturčie
Spomína sestra Anna s manželom Milanom,
brat Milan s družkou Lydou a synovci Miroslav
a Ľuboš s rodinou a rodina Rudincová.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 2.2. 2014 bude 12 rokov, čo nás opustil otec
Štefan LALINSKÝ z Budatínskej Lehoty
Spomína dcéra Anna s manželom Milanom,
syn Milan s družkou Lydou a vnuci Miroslav
a Ľuboš s rodinou.
Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v spomienkach zostaneš s nami.
Na Tvoj hrob len kytičku kvetov môžeme Ti dať
a pokojný večný spánok priať.
Odišiel si ticho a bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
no v našich srdciach si veľkú bolesť zanechal.
Dňa 4.3. 2014 bude rok, čo nás opustil brat a ujo
Pavol LALINSKÝ z Budatínskej Lehoty.
Spomínajú sestra Anna s rodinou, brat Milan
s družkou Lydou a synovci Miroslav a Ľuboš
s rodinou.
Dňa 9.1. 2014 uplynie rok, čo nás opustila
Mgr. Eva BRACINÍKOVÁ
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 9.1. 2014 uplynulo 5 rokov od smutnej
rozlúčky s našim milovaným manželom, otcom
i starým otcom
Jozefom KALUŽNÍKOM z Budatínskej
Lehoty
S láskou spomíname na starostlivého otca
a starého otca, manželka, synovia, dcéra i vnučky
s rodinami. Odpočinutie večné daj mu pane.
Keď nádeje zhasnú a človek zostane sám,
je nadovšetko krásne vrátiť sa k spomienkam.
Smútim a bolesť v srdci mám,
na Teba môj drahý s láskou v srdci spomínam.
Dňa 14.1. 2014 by sa bol dožil môj drahý
manžel
Marcel KUBIŠ z Kys. Nového Mesta 70 rokov.
Na dobrého človeka sa nezabúda,
na neho spomíname stále,
ten od nás neodchádza,
ten žije v našich srdciach ďalej.
Bolesť v srdci, slza v oku, zapálená sviečka
a tiché spomínanie.
S láskou v srdci spomína manželka Hanka.

Zvesti
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Dotĺklo srdiečko, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré celý život pracovali.
Už nie si medzi nami, ale v spomienkach
zostávaš s nami.
Dňa 30.12. 2013 uplynul 1 rok, čo nás navždy
opustil môj milovaný manžel, náš otec, dedko
Ladislav KANTORÍK
S láskou a úctou spomína celá rodina.

a	Ponuky práce do výroby v ČR, SR (zvárači, frézari, brúsiči, operátor výroby, vodič VZV a pod.), práca pre opatrovateľky v Nemecku a ďalšie ponuky doma i do zahraničia. Informácie: 0904
016 622, www.kysuckaagentura.sk alebo osobne v kancelárii
Kysuckej agentúry, Námestie slobody 94 (budova MsÚ), KNM

SOBOTA

11.1.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

12.1.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

18.1.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

19.1.2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

25.1.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

26.1.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

1.2.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2.2.2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

poďakovanie
Úprimne ďakujem poslancovi MsZ, pánovi Dušanovi Mičianovi, za nezištnú pomoc, ktorú mi poskytol v mojej nepredvídanej
situácii. Taktiež ďakujem Mestskému úradu v KNM a mojím
priateľom z Klubu dôchodcov za podporu.
Srdečná vďaka Marie M.

OPUSTILI NÁS

Žiaci zo Školského klubu detí pri ZŠ Dolinský potok v KNM
ďakujú príslušníkom Mestskej polície v KNM, rotnému Vlčkovi
a rotnému Martincovi za zaujímavú prednášku o svojej práci.
Deti sa dozvedeli, čo ujovia v modrom robia, kde ich nájdeme
a ako sa s nimi môžeme skontaktovať. Taktiež už vieme, aké obranné pomôcky môžu použiť a čo nájdeme v bielom aute s nápisom POLÍCIA. Za nové vedomosti a príjemné chvíle ďakujeme.
Mgr. Dana Grajciarová

 87 rokov
 56 rokov
 71 rokov
 74 rokov
 61 rokov
 81 rokov
 85 rokov
 65 rokov
 53 rokov
 72 rokov
 82 rokov

Na začiatku nového roku 2014 prajeme členom SSV Kysucké
Nové Mesto a všetkým spoluobčanom mesta veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania.
Zároveň sa chcem poďakovať vedeniu mesta, poslancom MsZ,
RKFÚ, ZUŠ a ďalším školám, inštitúciám, redakcii Zvesti KNM,
niektorým jednotlivcom za spoluprácu a podporu,
dúfam, že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej.
S vďakou
Magda Harceková. Miestny SSV KNM

NARODENIE DETÍ

Dávid Šarlina, Jaroslav Papaj, Jaroslav Jablonský, Adrián Lutišan, Zoe Psocíková, Daniel Játi, Adam Lukáč, Samuel Čuraj

Všetkým seniorom do nového roku 2014 veľa zdravia,
spokojnosti a pokoja zo srdca želá
Nadežda Behúňová,
predseda OO-JDS Kysucké Nové Mesto
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Dňa 16.12. 2013 nás vo veku 72 rokov navždy
opustila manželka, sestra, švagriná, teta,
krstná mama
ANNA VESELÁ, rod. Poláčková
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
priateľom, susedom a známym za prejavy sú
strasti, kvetinové dary a za účasť na poslednej
rozlúčke.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Zvesti

INZERCIA

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

poďakovanie

Juliana KAŠAJÍKOVÁ
Oľga VLČKOVÁ
Karol ČARNECKÝ
Belo ILKO
Mária MORAVCOVÁ
Margita KORMANOVÁ
Jozefína GAŠOVÁ
Ervín GALVÁNEK
Milan HRUBÝ
Anna VESELÁ
Ing. Jaroslav LESKOVJAN



Správne znenie tajničky z čísla 12/2013
znie: „...ale málo potrebuje.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Emília Husáriková, Belanského 557, KNM – 6,00 €, 2. Ervín
Kurek, Oškerda 3 – 5,00 €, 3. Veronika

Janíková, Sládkovičova 1223, 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 1/2014

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 01.
2014.

Julius Zeyer: Dom ...............................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................

dokončenie v tajničke krížovky
deer, ren,
bet, Oktávius

titani

jeleň, po
anglicky

lekárska
komora

ohlásil

opojný
nápoj

súhlas

latinské
mužské
meno

áh

nepoddáva
sa

1

N O V ÉH O M ES TA

2. časť
tajničky

erbium
(zn.)

žrď
na voze

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

krík

1. časť
tajničky

pátra
osobné
zámeno

oblička
(lek.)

spoločná
TV anténa
denná
dávka

bokom

ách

odvábi
ázijský štát
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

Róbert
(dom.)
kaz

divý človek

sloní zub

staviť sa,
po angl.

10x10

vajce, po
nemecky

vozidlo
s lyžou

Zero Line

športový
klub

ex offo

3. časť
tajničky

otravné
látky (skr.)

kotol
(zvel.)

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

1

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 12/2013 znie: „Vianoce“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Elena Holiačová,
ČSA 1306, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej
knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00
hod., najneskôr do 31.1. 2014.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 1. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1. Kto nosí správy.
2. Zvyšok po ohni.
3. Nenáročná obilnina.
4. Mier.
5. Predná časť lode.
6. Šašo.
7. Náplň do koláčov.
8. Ohrady.
9. Polotuhá hmota.
10. Petrík.
pomôcka: prova

Zvesti
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Prípravka MŠK Kysucké Nové Mesto rok narodenia 2003 - hrávala v sezóne
2012/2013 I. ligu prípravky v Žilinskom
kraji, kde po úspešnej reprezentácii nášho mesta skončila na 2 mieste. Predbehla
družstvá, ktoré sú tvorené hráčmi z futbalových škôl a akadémií. Porazili sme mužstvá ako MFK Ružomberok, MFK Námestovo, FK Liptovský Mikuláš, MFK Dolný
Kubín, FK Vrútky. Táto súťaž v novom ročníku prešla reorganizáciou. Nové pravidlá
sme neakceptovali a do ďalšieho ročníka
sme sa neprihlásili.
Začali sme hrať III. ligu mladších žiakov,
kde sa stretávame s mužstvami, v ktorých
sú hráči o 2 roky starší od tých našich.
V jednotlivých zápasoch jesennej časti
sme neboli horším mužstvom, no veková
a výšková prevaha bola viditeľná. Pevne
veríme, že v odvetnej časti súťaže budeme
ťažiť nielen z odohratých zápasov, ale hlavne z tvrdej a poctivej práce, ktorá nás čaká
počas zimnej prípravy, v priebehu ktorej sa
zúčastníme niekoľkých turnajov.
Trénujeme 3 x týždenne + 1 x zápas. V letnom období nás môžu priaznivci vidieť

na štadióne MŠK KNM. Zimná príprava
prebieha v priestoroch ZŠ Clementisova

vďaka riaditeľovi školy, ktorý nám umožnil pripravovať sa na odvetnú časť sezóny
v priestoroch školy, kde máme k dispozícii
telocvičňu, ihrisko s umelou trávou, saunu.
V rámci tréningov sa venujeme herným
činnostiam jednotlivca, koordinácií pohybov, vytrvalosti, obratnosti, taktickej príprave na zápas a zodpovednosti.
V jesennej časti sme odohrali 14 zápasov
s bilanciou - 6 výhier, 8 prehier, skóre 31 : 35.

NominÁCIE NA ŠPORTOVCA ROKA (pokračovanie zo str. 1)
Na základe týchto návrhov komisia vyberie
a odmení najlepších športovcov. Upozorňujeme, že do ankety môžu byť nomino-

Počas jesennej časti sezóny sa strelecký
presadili:
Simon Dubec – 13 x, Martin Vydra – 5 x,
Matúš Kubík – 4 x, Peter Kubaščík – 3 x,
Šimon Mičuta – 2 x, Branislav Bosý, Dávid
Káčerík, Matúš Kubaščík, Patrik Jurky – 1 x.
Koncom novembra t. r. sme sa zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja
v Korni, na ktorom sme z 18 zúčastnených
družstiev obsadili krásne 5. miesto. Na turnaji sme mali silnú fanúšikovskú podporu,
a to rodičov, ktorí nás počas neho neustále
povzbudzovali a hnali smerom k úspechu.
Touto formou vyjadrujeme srdečné poďakovanie sponzorom: INA Kysuce a. s., Motel Skalka, Antech, s. r. o., MarPin, s. r. o.
za ich finančnú podporu. Vďaka patrí aj vedeniu mesta KNM a rodičom mladých futbalistov, ktorí podporujú svoje deti v láske
k tejto krásnej hre a neustále sú našim 12tym hráčom na ihrisku.
Máš rád futbal? Chceš patriť medzi nás? Si narodený v roku 2003
alebo 2004? Informuj sa na tel. č.:
+421/948 419 019, alebo osobne v pondelok, streda, piatok o 16,30 hod. na
ZŠ Clementisova.
Ing. Róbert Chládek
ská 871, 024 01 KNM alebo kovacikova@
mskknm.sk.
Renáta Kováčiková

vaní iba športovci z nášho mesta. Návrhy
posielajte do 31.1. 2014 na adresu: Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovel-

2014
JANUÁR

Seniori porazili juniorov

Džudisti zápasili
(pokračovanie zo str. 1)
Umiestnenie:
Katégoria 1: 1. Jozef Šilhár, 2. Šimon Ku-
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ťazné družstvo o putovný pohár. V tomto
ročníku vyhralo opäť družstvo seniorov
s výsledkom 5:3. Víťaznému družstvu bol
odovzdaný putovný pohár, deti dostali od
seniorov balíčky a drobné ceny od koordinátora a pracovníčky CVČ.
chár, 3. Samuel Kotrč, 4. Marek Králik
Katégoria 2: 1. Martin Ondrušek, 2. Lukáš Melišík, 3. Denis Jedinák
Katégoria 3: 1. Sebastián Gaňa, 2. Tomáš Birkus, 3. Dominik Janouš, 4. Jakub
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Centrum voľného času a Denné centrum
Klub 75 KNM v decembri zorganizovali
3. ročník šachového turnaja medzi žiakmi, mládežou a dôchodcami nášho mesta.
V priestoroch MKŠS si zasadlo družstvo
seniorov v zložení: Vladimír Kudlík, Viktor
Cvopa, Tibor Djablik, Štefan Marčiš, Pavol
Orieščik, Martin Janči, Ján Hanzel, Milan
Smetana. Za juniorov bojovali žiaci ZŠ Clementisova KNM v zložení: Jozef Kubík, Jakub Sirovatka, Stanko Slivoň, Pavol Mazúr,
Samuel Mazúr, Lucia Ševčíková, Ľubomír
Ševčík, Adam Hmíra. Súťaž otvorila Anna
Behúňová z CVČ a koordinátor Denného
centra Klub 75 Milan Bíleš. Rozhodcom
súťaže bol Ľubomír Ševčík. Hralo sa na ví-
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Ochodničan
Katégoria 4: 1. Slavomír Handlír, 2. Denis
Zivák, 3. Timotej Handlír, 4. Adam Kapitulčin
Stanislav Kuchár
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KULTÚRNE SPEKTRUM

1.1. - 28.2. 2014
Mestská knižnica KNM
To bol fakt hustý deň
Tak znie téma medzinárodnej súťaže v tvorivom písaní, do ktorej sú zapojené okrem
našej knižnice aj Městská knihovna Český
Těšín z ČR, Biblioteka Miejska w Cieszynie
z Poľska a Pučka Knjižnica i čitaonica Daruvar z Chorvátska.
Podmienky súťaže.
• zúčastniť sa môžu žiaci v dvoch vekových
kategóriách: 6. a 7. trieda * 8. a 9. trieda
• súťažný príspevok v rozsahu 1 A4, písaný
v editore Word, písmo Arial, veľkosť písma 12, riadkovanie jednoduché
• práce zašlite najneskôr do 28.2. 2014
emailom na adresu: kniznica@kysuckenovemesto.sk alebo prineste osobne do
Mestskej knižnice KNM
• práce môžu byť ilustrované, ale na samostatnom liste
Najlepšie súťažné príspevky vyhodnotí
slovenský spisovateľ Peter Kubica. Traja
najlepší v každej kategórii získajú odmeny
a zúčastnia sa slávnostného vyhodnotenia
posledný májový týždeň v Čitárni a kaviarni
Noiva v Českom Tešíne za účasti spisovateľov. Zároveň práce všetkých zúčastnených
krajín budú zaradené do elektronického
zborníka, ktorý bude odmenou pre šťastných výhercov.

10.01. 2014, 07:00 - 10:00 h
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba SR.
21.01. 2014, 8:00 h
Mestská knižnica KNM
Šaliansky Maťko
Okresné kolo súťaže
v umeleckom prednese
slovenských povestí pre
žiakov ZŠ. (org. CVČ
KNM)

PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR 2014
02.02. 2014, 16:00 h
Dom kultúry KNM
O Pampúšikovi
Veselý príbeh pre všetky deti v podaní divadla Príbeh zo Žiliny.
22.02. 2014, 19:00 h
Dom kultúry KNM
XI. reprezentačný ples mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva na XI.
reprezentačný ples mesta.
Program a ostatné informácie budú uvedené na webovej stránke mesta v najbližších
dňoch.

Veselé veršíky
a rýmované hádanky
V predchádzajúcich dňoch vyšla
ďalšia kniha vo vydavateľstve Georg
Žilina
nášmu
spoluobčanovi
a pravidelnému
prispievateľovi do
Zvestí KNM Valérovi Vendrinskému. Už jej názov dáva tušiť, čo v sebe
skrýva Hádanky a veršovanky od tetušky Hanky, 2. diel. Množstvo veršovaných hádaniek a krátkych básničiek
je určených najmenším a sú doplnené
ilustráciami Igora Cvacha. V peknej
knižke sa skrýva panáčik a úlohou čítajúcich detí bude nájsť ho. Prajeme
príjemné chvíle strávené pri tejto knihe, ktorá sa môže vo vašej domácnosti
objaviť aj vďaka výpožičke v mestskej
knižnici.
V roku 2014 sa na pulty kníhkupectiev
dostanú ďalšie diela Valéra Vendrinského: kniha poézie a prózy o najkrajšom cite s názvom Pod krídlami lásky
a útle dielko Epigramy.
D.Š.

Do nového roku veľa splnených snov Vám
prajem. Nech Vaše srdcia pre vernú lásku denne
bijú a šťastie na duši radostne žije. Hm, a aké
predsavzatie do nového roku si treba dať? No
predsa aspoň 24 hodín denne milo sa usmievať.
V novom roku 2014 prajem všetkým občanom
mesta veľa radosti, zdravia a spokojnosti, nech sa
Vám vyplnia všetky želania, nielen tie novoročné
a úspech nech Vás sprevádza na každom kroku.
Ing. Vladimír Macášek
predseda okresnej rady SMER-SD

Kysucké Nové Mesto

Všetkým zamestnancom vykonávajúcim opatrovateľskú službu v našom
meste chcem zo srdca poďakovať za ich obetavú prácu a v nadchádzajúcom
roku popriať veľa zdravia, radosti a spokojnosti nielen pri vykonávaní tejto
náročnej práce, ale aj v ich rodinách.
Janka Virdzeková, vedúca úseku opatrovateľskej služby MsÚ KNM
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