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Novoročné stretnutie
V utorok 21. januára 2014 privítal primá
tor mesta Ing. Ján Hartel v spoločnosti
svojej zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej
vzácnych hostí. V priestoroch sobášnej
siene sa stretli poslanci VÚC, dôst. pán
dekan, predstavitelia najväčších firiem,
podnikateľskej sféry, politických strán
a inštitúcií v meste. Hoci sa január pre
hupol do druhej polovice, toto nefor
málne stretnutie sa nieslo vo sviatočnej
atmosfére novoročných prianí.
Primátor všetkých srdečne privítal
a predstavil svoj zámer. Chcel spoločne
s hosťami zbilancovať minulý rok, ale
hlavne sa pripraviť na ten súčasný. Požia
dal prítomných o spojenie síl pre spoloč
né ciele a pri hľadaní riešení a možností
ako v nastávajúcom období v meste a pre
občanov pracovať.
Prvá časť príhovoru bola venovaná pre
zentácii investičných akcií v roku 2013:
dokončenie rozsiahleho projektu Rege
nerácia centrálnej zóny mesta KNM,
inštalácia parkovacích automatov na
Ul. Belanského, vybudovanie chodníka
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a autobusovej zastávky na Dubskej ces
te, stavebné úpravy mestskej komuniká
cie na Ul. 9. mája, rekonštrukcia strechy
bytového domu č. 613 na Ul. Murgašo
vej, rekonštrukcia komunikácií na
Ul. Sládkovičova, Jesenského a Nesluš
ská cesta, doplnenie bezdrôtového mest
ského rozhlasu v meste a mestských
častiach, zateplenie ZŠ Dolinský potok
a pod. Za významný úspech mesta pova
žuje dosiahnutie dohody o zmene sta
noviska štátu k investíciám v dotykovej
zóne plánovaného plavebného kanála.
Odblokovala sa tak stavebná uzávera,
ktorú vytvoril štát z dôvodu územnej
rezervy pre plavebný kanál Odra-Váh.
Spomenul aj neúspešné projekty: zatep
lenie mestskej časti Polikliniky KNM
vypracovaním projektu pre Ekofond.
Projekt prešiel do druhého kola, nebol
však vybratý na realizáciu pre nedosta
tok finančných prostriedkov v Ekofonde.
Tiež projekt na prevenciu kriminality
s cieľom rozšírenia kamerového systému.
Vyhlásená bola aj architektonická súťaž
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Novoročné stretnutie

(pokračovanie zo str. 1)

na návrh revitalizácie námestia. Predložené
návrhy boli zverejnené na webovej stránke
mesta na verejnú diskusiu. Avšak ani jeden
z návrhov nezískal jednoznačnú podporu
verejnosti, preto zatiaľ nebolo zadané vypra
covanie vykonávacieho projektu.
Samozrejme život v meste nie je len
o investíciách, ale aj o každodennom posky
tovaní služieb v oblasti bezpečnosti, údržby
komunikácií, zelene, verejného poriadku,
športového a kultúrneho vyžitia, sociálnej
starostlivosti o odkázaných občanov, pred

vanie chodníka a úprava zelene na Ul. Jesen
ského za kostolom sv. Jakuba či vybudova
nie chodníka obslužnej komunikácie v novej
časti mestského cintorína.
V závere oficiálnej časti primátor upozornil
na najpálčivejší problém – dopravu. Z dôvo
du preťaženia mesta nákladnou a osobnou
dopravou do priemyselnej zóny, požiadal
o podporu spoločnej požiadavky na riešenie,
ktorým by bolo vybudovanie diaľničného
privádzača v predstihu. Možnosť už Ján Har
tel prerokoval s predstaviteľmi najväčších
podnikov v priemyselnej zóne (INA Kysuce,
KLF Kováčňa, NN Slovakia, KINEX) a tiež
s predsedom ŽSK. S ich súhlasom pripravil
návrh žiadosti, ktorá sa zašle Ministerstvu
dopravy, výstavby a regionálneho rozvo
ja SR. Ako znak súhlasu prítomných hostí
bola k žiadosti priložená prezenčná listina.
Všetci zúčastnení po prerokovaní so žiados
ťou súhlasili. Jej znenie nájdete na webovej

stránke mesta. Jej súčasťou je aj vyčíslenie
množstva nákladných automobilov prechá
dzajúcich mestom a ton prepravovaného
materiálu a výrobkov najväčších firiem.
Na stretnutí primátor spomenul aj projekt
Spolupráca prostredníctvom kultúry – pre
stavba a modernizácia poľsko-slovenských
kultúrnych stredísk. Už dva dni po novoroč
nom stretnutí obe strany úspešne podpísali
zmluvu na realizáciu projektu z prostried
kov Európskeho fondu regionálneho rozvo
ja v rámci Programu cezhraničnej spoluprá
ce Poľská republika – Slovenská republika
2007–2013. Vedúcim partnerom projektu
je obec Łodygowice. Podrobnejšie informá
cie tiež nájdete na webovej stránke mesta.
V závere prebehla diskusia a prípitok s pria
ním všetkého dobrého do nového roka.
Verím, že všetky plány budú zrealizované
a rok 2014 úspešný.
D. Š.

školskej, školskej, umeleckej výchovy. To
všetko vyžaduje nemalé finančné prostried
ky mesta.
Druhú časť príhovoru primátor venoval
predstaveniu toho, čo sa na rok 2014 pri
pravuje: stavebné úpravy a rekonštrukcia
prístavku druhého pavilónu 24 triednej ZŠ
Kamence (pri gymnáziu) pre potreby mest
ského úradu za účelom vytvorenia kancelá
rií prvého kontaktu s bezbariérovým prístu
pom, stavebné úpravy a spevnenie nosnosti
strechy na mestskej športovej hale, vybudo

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

Novým zákonom č. 417/2013 Z. z. o po
moci v hmotnej núdzi, ktorý je účinný od
1. 1. 2014, sa nanovo definujú pojmy ako

hmotná núdza, posudzovanie hmotnej
núdze, pomoc v hmotnej núdzi, pod kto
rú zákon zadeľuje dávku v hmotnej núdzi,
ochranný príspevok, aktivačný príspevok,
príspevok na nezaopatrené dieťa a príspe
vok na bývanie. Nóvum, o čom sa chcem
zmieniť, je povinnosť poberateľa dávky
v hmotnej núdzi zúčastniť sa najmenej
32 hodín mesačne na vykonávaní menších
obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú
organizáciu alebo príspevkovú organizá
ciu, ktorej zriaďovateľom je obec. Rovna
ko môže tieto hodiny odpracovať v rámci
dobrovoľníckej činnosti alebo prác na pred

chádzanie mimoriadnej situácie alebo pri
odstraňovaní následkov mimoriadnej si
tuácie. Vykonávaniu týchto prác predchá
dza spracovanie písomnej dohody medzi
úradom práce a obcou alebo úradom práce
a právnickou osobou, ktorá organizuje dob
rovoľnícku činnosť v jej prospech alebo vo
verejný prospech. V súčasnosti v KNM mie
ra nezamestnanosti predstavuje 11,99 %,
počet nezamestnaných, ktorí sú evidova
ní na úrade práce, je 1 054 a z tohto počtu
388 osôb je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi. Podľa platného zákona títo všetci,
ktorí poberajú spomínanú dávku, by mali
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Voľby prezidenta SR 2014
Určenie volebných miestností a vytvorenie
volebných okrskov pre ulice, bytové a ro
dinné domy primátorom mesta Kysucké
Volebný
okrsok

Volebná miestnosť

Nové Mesto pre voľby prezidenta SR ko
nané 15. 3. 2014, prípadne v II. kole dňa
29. 3. 2014.

Voliči s trvalým pobytom

001

Gymnázium Jesenského
Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká
č. 2243/21

002

Gymnázium Jesenského
Sládkovičova
č. 2243/21

003

MŠ 9. mája
č. 1292/11

9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou,Tŕstie, Štúrova
bytové domy súp. č. 1210, 1211, 2591

004

MŠ 9. mája
č. 1292/11

Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300, 1301,
1302, 1190, 2822, 2823

005

ZUŠ SNP
č. 376/1

Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp.
č. 1303, 1304, 1305, SNP, ČSA rodinné domy, ČSA
bytový dom súp. č. 1306

006

Klub 75 Belanského
č. 75/67

Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Nám.
slobody, Pivovarská, Komenského, Nábrežná

007

Dom kultúry Litovelská
č. 871/3

Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská

008

Dom kultúry Litovelská
č. 871/3

Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do
Rudiny

009

ZŠ Clementisova č. 616

Clementisova, Dlhomíra Poľského

010

ZŠ Dolinský potok
č. 1114/28

Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského,
Dolinský potok, Na Podstráni, Kukučínova

011

ZŠ Dolinský potok
č. 1114/28

Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie,
Športová, Štefánikova štvrť

012

Dom kultúry Bud. Lehota č. 225

Budatínska Lehota

013

Dom kultúry Oškerda
č. 91

Oškerda

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU
V rodinných domoch v KNM a v mestských častiach Budatínska Lehota, Oškerda a Dubie sa aj v roku 2014 pokra
čuje so separovaným zberom 5 druhov odpadov. Nadväzuje sa na zabehnutý systém zberových vriec 4 farieb na
jednotlivé vytriedené druhy odpadu
Komodita (farba vriec)

Sklo (zelená)

PET fľaše (žltá)

Papier (modrá)

Kov, Tetra pak (čierna)

február

4/2/2014

11/2/2014

18/ 2/2014

25/2/2014

marec

4/3/2014

11/3/2014

18/3/2014

25/3/2014

apríl

1/4/2014

8/4/2014

15/4/2014

22/4/2014

máj

6/5/2014

13/5/2014

20/5/2014

27/5/2014

jún

3/6/2014

10/6/2014

17/6/2014

24/6/2014

júl

1/7/2014

8/7/2014

15/7/2014

22/7/2014

august

5/8/2014

12/8/2014

19/8/2014

26/8/2014

september

2/9/2014

9/9/2014

16/9/2014

23/9/2014

október

7/10/2014

14/10/2014

21/10/2014

28/10/2014

november

4/11/2014

11/11/2014

18/11/2014

25/11/2014

december

2/12/2014

9/12/2014

16/12/2014

23/12/2014
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mesačne odpracovať, ako som sa zmienil,
minimálne 32 hodín. Musím spomenúť, že
v našom meste, v našej príspevkovej organi
zácii Údržba mesta, teraz vykonáva aktivač
nú činnosť a menšie obecné služby 57 osôb
(poberatelia dávky), ktorí ale mesačne musia
odpracovať 80 hodín (týždenne 20 hodín)
a z úradu práce ešte k dávke v hmotnej nú
dzi, ktorá je vo výške 61,60 €, dostávajú ešte
ďalších 63 €.
Aby bol zákon riadne uplatňovaný vo všet
kých 46-tich Úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny v SR, budú vytvorené „Aktivačné
centrá“. Ich úlohou bude vyhľadávať, kon
taktovať a komunikovať so všetkými inšti
túciami (nielen obcami a mestami), ktoré
vykonávajú činnosť verejnoprospešného
charakteru a potom s nimi budú uzatvárať
písomnú dohodu. Okrem obcí to môžu byť
rôzne občianske združenia, nadácie a iné
neziskové organizácie poskytujúce všeobec
ne prospešné služby, cirkev alebo nábožen
ská spoločnosť, nemocnice a iné zariadenia
v oblasti zdravotníckych služieb, ale i zaria
denia sociálnych služieb. Na Slovensku evi
dujú 5 275 mimovládnych organizácií, kto
ré môžu byť poskytovateľmi tejto činnosti.
Práca, ktorá môže byť takto vykonávaná, sa
môže týkať: údržby a úpravy verejnej zele
ne, udržiavaniu čistoty verejných priestran
stiev, odpratávaniu opadaných listov a sne
hu, úpravy klzkých povrchov chodníkov
v zimnom období, čistenia odvodňovacích
kanálov zrážkovej vody, čistenia lesov a ze
lených plôch od náletových drevín, zvyškov
drevín po kalamitách a ťažbe dreva, čistenia
vodných plôch, korýt riek, brehov tokov,
pomoc pri likvidácii nelegálnych skládok
komunálneho a stavebného odpadu, údržby
obecných cintorínov, participácie na kul
túrnych a športových podujatiach, pomoci
v mestských knižniciach, ale môžu to byť
i aktivity sociálneho typu ako pomoc star
ším, chorým, odkázaným a pod.
Bude ale vec úradu práce zabezpečiť nielen
dostatočný počet poskytovateľov týchto
prác pre zapojenie týchto osôb, ale vykonať
i vhodný výber na dohodnutú činnosť. Naše
mesto už prejavilo záujem o poskytnutie
takýchto osôb, ale súčasne sme požiadali
o informáciu, či dostaneme finančné pros
triedky na zakúpenie ochranných pomôcok
a pracovného náradia pre tieto osoby. Podľa
mojich informácií má byť na Slovensku na
tento účel zriadených 840 koordinátorov,
úlohou ktorých bude jednak vyhľadávať
poskytovateľov a zrejme asi viesť agendu
o tejto činnosti. Činnosť, podľa zákona, sa
má rozbehnúť až v druhej polovici roka. Do
vtedy sa má všetko pripraviť. My môžeme
len dúfať, že sa to kladne prejaví a že úžitok
budeme mať z toho všetci.

Vaše dane môžu pomôcť

Zmeny v doprave

Aj v tomto roku žiadame priateľov, ľudí dobrej vôle o poukázanie
2–3 % z podielu zaplatenej dane.
Názov: Kysucké Nové Mesto Klub SM pri SZSM
Adresa: Jesenského 1129, KNM
IČO: 00896900/006
Srdečne ďakujeme-Klub SM KNM

SPRAVODAJSTVO

Divadlo zahrali aj psíky
Dňa 21. 1. 2014 navštívili MŠ
Litovelská záchranári z K7 zo
Žiliny. Deťom prišli zahrať di
vadelné predstavenie „O psíč
kovi a mačičke“ so svojimi
chlpáčikmi Nelou, Aidou a Or
chideou. Hlavní aktéri piekli
tortu, do ktorej dávali niekto
ré prísady, ktoré tam vôbec ne
patrili. Deti samozrejme na to
upozorňovali, a tak sa stalo, že
torta nebola vôbec na jedenie.
Divadlo, pri ktorom asistovali
psíky, bolo pre deti niečo nové,
čo ešte nevideli.
Potom sa deti spolu so psíkmi
premiestnili do tried a tam
spoločne plnili úlohy ako pod
liezanie a preskakovanie psí
ka, spoločne sa zahrali na dok
torov, preliezali tunel, zapínali
psíkom obojky rôznych farieb
a ešte veľa iných aktivít. Dopo
ludnie deťom ubehlo ako voda
a veľmi neradi sa s chlpatými
kamarátmi lúčili. Pani Bátory
ová, Gallová a Palušová sľúbili,
že určite našu MŠ navštívia
s novým programom pre deti.
Jana Vlčková

V januári nastali dve zmeny v dopra
ve v našom meste. Všetkých vodičov
na ne upozorňujeme.
K zmene obojsmernej dopravy na
jednosmernú došlo na Jesenské
ho ul. (pri BD č. 1233 a 1234), a to
v smere Gymnázium  Billa.
K zmene smeru jednosmernej
miestnej komunikácie došlo na
Ul. Komenského. Dnes vedie jed
nosmerná ulica takto: Pivovarská 
Komenského  Dlhomíra Poľského.

ECHO MESIACA
Niektorí čitatelia oslovili našu redakciu, aby sme na stránkach Zvestí KNM uverejnili kompletný zo
znam lekárov poskytujúcich ambulantnú starostlivosť v našom meste spolu s kontaktmi.
Adame, Miroslav MUDr.
Astalošová, Lucia MUDr.
Boháčik, Vladimír MUDr.
Čičútová, Mária MUDr.
Čumitová, Agnesa MUDr.
Dlugoš, Štefan MUDr.
Dolinajcová, Daniela Mgr.
Drahňáková, Mária MUDr.
Erban, Milan MUDr.
Erbanová, Alena MUDr.
Gulasová, Katarína MUDr.
Hrivíková, Jana MUDr.
Huževková, Danica MUDr.
Chládková, Anna MUDr.
Ivánková, Mária MUDr.
Jablonská, Ilonka MUDr.
Jakubčík, Ján MUDr.
Janetková, Anna MUDr.
Javoranová, Berta MUDr.
Kaššayová, D. MUDr.
Kopal, Dušan MUDr.
Kubíková, Jana MUDr.
Lukačovičová, Alena MUDr.
Maráček, Imrich MUDr.
Mestická, Anna MUDr.
Mrmusová, Janka MUDr.
Muráň, Ondrej MUDr.
Neuschlová, Iveta MUDr.
Palúchová, Jana MUDr.
Palúchová, Janka MUDr.
Patyk, Róbert MUDr.
Paučinová, Jana MUDr.
Podmanická, Eva MUDr.
Poprocká, Andrea MUDr.
Pupík, Milan MUDr.
Rakovanová, Mariana MUDr.
Rayman, Juraj MUDr.
Sojka, Ľubomír MUDr.
Ševčík, Tibor MUDr.
Ševčíková, Iveta MUDr.
Ševec, Leopold MUDr.
Ševecová, Mária MUDr.
Šišková, Jaroslava MUDr.
Štefanka, Milan MUDr.
Štrocholcová, Dagmar MUDr.
Weisz, Miroslav MUDr.
Zemáneková, Sylvia MUDr.
Žifčáková, Eva MUDr.

pediatria
klinická imunológia a alergológia
neurológia
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo
gynekológia a pôrodníctvo
klinická logopédia
všeobecné lekárstvo
psychiatria
všeobecné lekárstvo
všeobecné lekárstvo, vnútorné lek.
neurológia a detská neurológia
rehabilitácia
pediatria
otorinolaryngológia
všeobecné lekárstvo
stomatológia
dermatovenerológia
interné lekárstvo
rádiológia
interné lekárstvo
pediatria
stomatológia
všeobecné lekárstvo
stomatológia
stomatológia
všeobecné lekárstvo
imunológia a alergológia
pediatria
stomatológia
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
gynekológia a pôrodníctvo
stomatológia a čeľustná ortopédia
pediatria
oftalmológia
pneumológia a ftizeológia
stomatológia
gynekológia a pôrodníctvo
pediatria
stomatológia
stomatológia
všeobecné lekárstvo
ortopédia
psychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
oftalmológia
gynekológia a pôrodníctvo

Belanského 1346
Kukučínova 2739
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 1345
Komenského 2740
Belanského 1346
Belanského 773
Kukučínova 2739
Dr.G.Schaefflera 1
Belanského 773
Belanského 773
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 773
Belanského 773
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 773
Belanského 773
Belanského 773
Belanského 773
Belanského 1346
Kukučínova 2739
Belanského 1345
Belanského 1346
Komenského 922
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 1346
Belanského 773
Belanská 773
Kukučínova 2739
Belanského 1346
Belanského 1346
Na Podstrání 1276
Na Podstráni 1276
Belanského 1346
Belanského 773
Belanského 1345
Belanského 1345
Belanského 773
Belanského 1345

041/420 7372
041/420 1904
0907 578 142
041/420 7330
041/420 7322
041/400 0456
041/421 6314
041/420 7324
041/421 2879
041/400 0181
041/420 1908
041/421 3444
041/421 2290, 041/420 7357
041/421 4224
041/420 7377, 0949 628 802
041/420 7370
041/420 7356
0907 850 666
0907 619 536
041/420 7329, 0911 448 281
041/420 7345
041/421 3790
0948 066 733
041/420 7321, 0910 690 626
041/421 2162
041/420 7365
041/420 1906
0911 162 083, 041/400 0219
041/420 7362
041/421 5870
041/420 7332
041/420 7323
0908 85 7777
041/421 6475
041/400 0183
0903 623 805
041/420 7344
041/423 1115
0905 257 284
041/420 7354, 0907 284 709
0914 242 007
041/421 2783
041/420 7359
041/420 7351
041/421 2594, 0903 301 211
041/420 7348
041/420 7349
0918 782 627
zdroj: zask
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Mestská knižnica je jednou z kultúrnych in
štitúcii v meste, ktorá poskytuje služby všet
kým záujemcom bez ohľadu na vek či záujmy.
Hlavným cieľom poskytovaných knižnično
-informačných služieb je uspokojovanie infor
mačných potrieb používateľov.
V roku 2013 knihovníčky zaevidovali 68 529
výpožičiek, ktoré poskytli svojim stálym aj
jednorazovým návštevníkom. Počas dvanás
tich mesiacov prekročilo prah knižnice 25 079
návštevníkov. Zaregistrovalo sa 2 168 čitate
ľov, z toho bolo 932 čitateľov vo veku do 15 ro
kov. Okrem výpožičiek im boli poskytnuté aj
iné služby: cez medziknižničnú výpožičnú
službu bolo sprístupnených 147 dokumentov
(kníh a článkov), vypracovaných bolo 23 rešer
ší, usporiadaných 228 rôznych podujatí. Kniž
ničný fond sa rozrástol o 821 nových knižnič
ných jednotiek, z toho 85 darom. V auguste

2013 počas dvoch
týždňov
bola
knižnica uzavretá
z dôvodu reví
zie knižničného
fondu. Pribudli
dve nové služby:
možnosť vrátenia
kníh prostredníc
tvom biblioboxu
a elektronická dodávka dokumentov.
Niektorí občania podporili činnosť knižnice
darovaním 2 percent z daní, pán Hoch uhra
dil predplatné časopisu Požiarnik, McDo
nald´s Žilina daroval magnetickú tabuľu, iní
darovali knižnici časopisy alebo nové knihy
v rámci projektu Jednu knihu ročne (knižni
ci). Uvedený projekt bude pokračovať aj v roku
2014, viac informácií o ňom získate priamo
v knižnici alebo na www.jkr.martam.sk. Touto
cestou sa všetkým darcom chceme poďakovať.
V uplynulom roku boli úspešne realizované

Gustáv Beláček vystúpil na pódiu ZUŠ
Sólista opery SND a rodák z KNM, pán
Gustáv Beláček, patrí k najvýznamnejším
reprezentantom slovenského vokálneho
umenia svojej generácie. Študoval na Kon
zervatóriu a VŠMU v Bratislave u prof. Evy

Blahovej. Vzdelanie si neskôr rozšíril na Mo
zartovej Akadémii v Prahe u Ileany Cotrubas,
neskôr u Carla Bergonziho v Siene, ako aj
u Helmutha Rillinga a Wolfganga Schöne
ho na Medzinárodnej Bachovej akadémii
v Stuttgarte. Zúčastnil sa aj medzinárodných
interpretačných kurzov v Piešťanoch. Je lau
reátom viacerých domácich a zahraničných
súťaží. Počas svojej bohatej kariéry spieval
v Ženeve, Bruseli, Viedni, Japonsku, Brazí
lii, USA i Kanade. Za nahrávku Dvořákovho
Requiem získal v roku 2001 prestížnu ame
rickú cenu Grammy.
Úplné základy umeleckého vzdelania však
dostal práve na našej Základnej umeleckej
škole v Kysuckom Novom Meste, na pódium

Vernisáž v Krajskej knižnici v Žiline
Putovná výstava Svet fantázie inými
rukami
Centrum sociálnych služieb Fantázia a ob
čianske združenie Chrabromil pripravili už
IV. ročník putovnej slovensko – poľskej vý
stavy Svet fantázie inými rukami, ktorá svo
ju púť v rámci Slovenska zahájila v októbri
2013 v Kysuckom múzeu v Čadci v skanze
ne Vychylovka, ďalej si ju verejnosť moh
la pozrieť počas mesiaca november 2013
v Turčianskej knižnici v Martine, v Mest
skej knižnici v Ružomberku a v Mestskej
knižnici v Bytči a v mesiaci december
v Krajskej knižnici v Žiline. Putovná výsta
va aj počas tohto ročníka prináša kreatívne

Zvesti

ručné výrobky, ktoré sú výsledkom fan
tázie, tvorivých nápadov a šikovných rúk
klientov zo slovenských a poľských zariade
ní sociálnych služieb. Súčasťou IV. ročníka
putovnej výstavy Svet fantázie inými ruka
mi je aj prezentácia uskutočnených aktivít
realizovaného mikroprojektu s názvom
Skvalitnenie života klientov zariadení so
ciálnych služieb cezhraničnou integráciou,
v rámci programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007–2013.
V decembri 2013 bola výstava nainštalova
ná v Krajskej knižnici v Žiline, kde sme dňa
18. 12. 2013 usporiadali vernisáž k IV. roč
níku putovnej výstavy. Pozvaní boli hostia
zo zariadení sociálnych služieb a z inštitú

aj projekty. Kniha, priateľ na každý deň, kto
rého predmetom bol nákup odborných kníh
aj beletrie. Vďaka finančnej podpore Minis
terstva kultúry Slovenskej republiky pribudlo
do knižnice 168 knižničných jednotiek pre
rôzne vekové kategórie čitateľov. Bibliobox bol
názov druhého projektu, ktorý bol zameraný
na kúpu a inštaláciu biblioboxu. Ten umož
ní zaneprázdneným čitateľom vrátiť knihy
24 hodín denne počas 7 dní v týždni. Bibli
obox sa nachádza na Námestí slobody a je
každodenne využívaný širokou verejnosťou.
Kultúrne poukazy sa mohli využívať v knižni
ci už šiestykrát. Získané finančné prostried
ky boli použité na kúpu regálov na časopisy
do čitárne.
Aj v roku 2014 budete môcť uhradiť členský
poplatok a služby knižnice kultúrnymi pou
kazmi či darovať knižnici 2 % z daní. O oboch
možnostiach budeme včas informovať na we
bovej stránke knižnice.
D.Š.
ktorej sa, už ako uznávaný umelec, vrátil
po 34 rokoch v novembri 2013. Publikum
očaril svojim spevom, keď prijal pozvanie
na 2. slávnostný koncert pri príležitosti
osláv 60. výročia založenia ZUŠ.
Dovoľte nám preto na záver poďakovať
nášmu vzácnemu hosťovi Gustávovi Beláčko
vi za to, že prijal pozvanie na túto slávnosť.
Jeho vystúpenie a spevácky výkon sa stali
pre nás všetkých neopakovateľným zážit
kom. Ďakujeme tiež všetkým účinkujúcim,
no i sponzorom, ktorí majú nemalý podiel na
slávnostnom vstupe našej oslávenkyne do jej
ďalšej desaťročnice.
Naša škola žije i dnes plnením svojho posla
nia, preto jej prajeme nielen veľa úspechov,
ale najmä tých obyčajných každodenných
drobných víťazstiev.
vedenie ZUŠ v KNM
cií zo Žilinského kraja a z poľského mesta
Bielsko–Biala. Pre pozvaných hostí verni
sáže sme pripravili občerstvenie v podobe
cateringu a kultúrny program s tanečným
vystúpením divadelného súboru Chrabro
mil a s vystúpením jazzovej kapely. Orga
nizátorka výstavy, riaditeľka CSS Fantázia
a zároveň štatutár OZ Chrabromil Mgr.
Silvia Martinčeková predstavila hosťom
vernisáže prezentáciu realizovaného mik
roprojektu Skvalitnenie života klientov
zariadení sociálnych služieb cezhraničnou
integráciou.
V roku 2014 poputujú výrobky do poľské
ho mesta Bielsko–Biala, kde budú vystavo
vané v kultúrnych inštitúciách od januára
do marca 2014.
Erika Kleisová
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Knižnica bilancuje

Nahliadnutie do histórie
V roku 1936 prechádzal mestom prezident Československa
V júni roku 1936 uplynulo 6 mesiacov od
vtedy, čo do prezidentského kresla Českoslo
venskej republiky zasadol Edvard Beneš, ná
stupca Tomáša Garrigue Masaryka. V rámci
oficiálnych prezidentských ciest v danom me
siaci zavítal i do Rumunského kráľovstva, kde
mal naplánované stretnutie s tamojším pa
novníkom Karolom II. a taktiež s juhoslovan
ským princom regentom Pavlom. Práve o tej

to konkrétnej ceste nás informuje i Pamätná
kniha staničného úradu v KNM. Dôvodom,
prečo údaje takéhoto charakteru nachádzame
i v uvedenom prameni je, že špeciálny vlak
s hlavou štátu smerujúcou do juhovýchodnej
časti Európy prechádzal i tunajšou železnič
nou stanicou. V samotnej pamätnej knihe sa
pritom píše: „Dňa 6. VI. prechodil stanicu vlak
s p. presidentom Dr. E. Benešom, ktorý išiel do
Rumunska. Vlak išiel v noci takže obecenstvo nemalo možnosť p. presidenta pozdraviť.“ Tým sa

Cestovný poriadok SAD zo zastávok Kysucké Nové Mesto

MESTSKÉ INFORMÁCIE

Zo zastávky KNM, AS

Zo zastávky KNM, INA

Banská Bystrica, AS

7:51x 16:11ny

Čadca, AS

5:00sa 7:00s 7:05a 7:22v 7:45v 7:48xf 8:35x
9:25x 10:00x 10:44x 11:20s 11:45x 13:32x
14:30x 15:00xc 16:02x 18:25sa 18:30x 20:05x

Čadca, nám. (cez Krásno n. K.)

6:54xf 6:55v

Čadca, nem

4:50x 5:25x 5:50x 6:22xc 8:08xc 13:00sa
14:23xc 22:22xc

Dolný Vadičov, ObÚ

6:45v 14:20v

Dudince, ŽS

6:03

Horný Vadičov, Galierovci

15:05x

Horný Vadičov, Košariská

8:20x 13:25xg 15:10s 16:40x
5:40xg 6:25sa 7:03x 7:10sag 8:35a 9:40sv
9:40xf 10:05ag 10:53xg 11:30x 11:40sa
12:25xg 12:45sg 13:20ag 15:05xg 15:05a
15:50x 16:30sag 17:20 18:35xg 19:10
21:35xg 22:45sa
14:15v

5:20xg 6:20x 14:20x 22:35x

Lodno, Trnovec

5:45s 6:05x 8:35x 10:25s 10:30xa 12:55x
14:50s 15:15x 17:20sap 19:10xp

5:45x 6:25v 14:15x 22:20xp

Lučenec, AS

15:02

Námestovo, AS

8:10dy 13:13x 19:15ny
5:35x 5:40sa 6:05x 6:25 6:55xk 7:35 8:30
10:05x 10:20sa 10:50x 11:30xs 12:00a 12:30
12:55x 13:20 14:00x 14:25x 15:15sa 15:15xk 6:30 14:32x 22:24a 22:44xk 22:49s
16:25x 16:35sa 17:20sa 17:25xk 18:30x 19:10
20:30 21:30sa 22:20a 22:40xk 22:45s
5:45x 6:25v 14:15x

Horný Vadičov, Kubaščíkovci

Kysucký Lieskovec, Jednota

Nesluša, horná ZŠ

Nesluša, nižný koniec

6:20x 14:20x 22:20x

Nová Bystrica, Škorvaga (cez Krásno n. K.)

6:40xm 11:41am 12:17s 12:39x 15:00xm
17:09xs 17:15a 18:40x

6:20sa 14:20xc 14:20sa 22:15

Ochodnica, konečná

11:05 18:50sa

5:45x 14:15x

Oravská Lesná, Beskyd.

14:03ty

Ostrava, ÚAN

9:14

Oščadnica, Lalíkovci (cez Krásno n. K.)

6:20x 14:30x
5:40a 7:15xs 8:30a 9:40xs 10:40a 12:05x
13:05s 13:20xa 15:10x 15:30sa 16:30x
19:10sa
6:35v

Povina, konečná
Rudina, Králik
Rudinská, garáž

6:15x 14:20x
5:40x 14:20x(Belanovci)

Mgr. Veronika Pauková,
Kysucké múzeum v Čadci

Skalité Kožák

7:05xf
5:35x 6:20x 7:00vr 7:05s 8:30a 9:00x 10:10xs
11:45vr 11:50a 11:50xf 12:05s 12:30vr
12:30xf 13:20vr 13:20xf 15:00sa 15:05x
16:10x 17:20 18:55 22:10s
6:25sa 14:24sa 22:20

6:20 14:20 22:15

Snežnica, transf

6:05x 6:55x 8:35x 12:30sa 12:55x 17:40x

14:30x

Stará Bystrica, nám. (cez Krásno n. K.)

14:22v

Stará Bystrica, Žovin (cez Krásno n. K.)

10:47x

Turzovka, Beskydská

6:22sa 7:03x 12:16x 14:23 14:39xy 15:23x
16:39 22:22sa

6:20 14:20 22:20
m – pokračuje na Vychylovku

Rudinská, Masarcovia

x – pracovný deň

s – sobota

n – nedeľa

a – sviatok, nedeľa

v – dni škol. vyuč.

d – pondelok

t – piatok

p – ide cez Povinu

c – nejde cez Krásno n. K. Drozdov

k – ide cez nižný koniec

r – cez Rudinku

g – nejde cez H.V. Galierovci

však správa o spomínanej návšteve a jej okol
nostiach nekončí.
Politickým pozadím daného stretnutia sa síce
kysuckonovomestská pamätná kniha neza
oberá, no pre doplnenie môžeme spomenúť,
že už zmienení čelní predstavitelia členských
krajín Malej Dohody sa v Bukurešti zaoberali
možnosťami spoločného postupu vo vtedaj
šom turbulentnom období, ktoré bolo späté
s vyhrotenou situáciou v európskom priesto
re. Po týchto rokovaniach, prostredníctvom
ktorých sa jeho účastníci okrem iného snažili
aspoň formálne deklarovať konzistentnosť
malodohodového zoskupenia, nasledovala
prezidentova spiatočná cesta opäť vedúca i cez
KNM.
O tejto ceste sa taktiež môžeme dočítať
v zmieňovanej pamätnej knihe. Vtedy sa už
na rozdiel od prvej cesty naskytla i príležitosť
na pozdrav od miestnych obyvateľov. Záznam
o priebehu tejto udalosti zo dňa 11. júna 1936
konkrétne prezrádza: „Bol sviatok Božieho Tela
a celý sprievod po cirkevných slávnostiach prišiel
na stanicu slávnostne vyzdobenú a búrlivo pozdravoval p. presidenta, ktorý mile kynul rukou
z otvoreného okna pomaly idúceho vlaku. Spokojenosť občanstva bola všeobecná.“ Pre porov
nanie napr. uvedieme, že údaje krasnianskej
pamätnej knihy majú v daných súvislostiach
trochu odlišný ráz. Podľa jej záznamov bolo
na stanici v Krásne nad Kysucou na rozdiel od
tej v Kysuckom Novom Meste počas prejazdu
vlaku s prezidentom prítomných len niekoľko
ľudí, pričom väčšinu z nich predstavovali deti.
Toľko informácie daných pamätných kníh na
margo prezidentovho prechodu Kysucami
a jeho cesty, na ktorú už čoskoro nadviazala
návšteva rumunského kráľa v Českosloven
sku. Priam idylický obraz, ktorý nám pritom
ponúkol zápis prednostu kysuckonovomest
skej železničnej stanice, pôsobí do určitej mie
ry kontrastne vo vzťahu k reálnej vidine blížia
cich sa dejinných udalostí, ktoré boli vtedy už
len otázkou času.

6:15x 14:20xr 22:35xr

O čom sa písalo 
vo Zvestiach 2/1994

y – nepremáva cez niektoré dni prázdnin
f – nejde 16–20.12., 8–31.1., 4–14.2., 24.2–16.4., 23.4–27.6., 2.9–29.10., 3.11–12.12.

Pred sviatkom Troch kráľov chýbal v po
travinárskych predajniach v KNM chlieb
a už sa na stenách a plotoch objavili rukou
písané letáčiky na primátora mesta Ing.
L. Suhaya. Chlieb nebol nielen v KNM
ale aj v Čadci. Kde bola chyba? Ľudia si
do zásoby na voľné dni kúpili viac chleba
a obchodníci nevyvinuli úsilie, aby chlieb
doobjednali.

Uniklo Vám niektoré vydanie Zvestí KNM, ktoré obsahovalo cestovný poriadok? Všetky aktuálne cestovné poriadky SAD, ŽSR či MHD
nájdete na webovej stránke mesta (Mesto – Doprava) vo formáte vhodnom pre tlač.
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Plávam, plávaš, plávame…
Už dlhší čas sme si plánovali jednu z na
šich spoločných mimoškolských akcií. Pri

šiel ten správny čas a po vzájomnej doho
de detí a rodičov naše kroky smerovali na

Mestskú krytú plaváreň do Žiliny.
V sobotu 18. januára sme nasadli na vlak
a vyštartovali splniť si svoj cieľ. Aby sme
viac otužovali svoje zdravie, využili sme
pešiu turistiku a presunuli sme sa k areá
lu plavárne. Tu utekal čas nespravodli
vo rýchlo pri plávaní, hrách a šantení vo
vode. Keďže máme v triede aj chlapcov
potrebovali sme chlapskú ruku. A tu nám
vypomohol Mgr. Daniel Bandura. Toto po
poludnie bolo príjemné a relaxačné. Všetci
sme sa jednoducho tešili z vody.
Cieľom tohto dňa bolo urobiť niečo pre
svoje zdravie, ale aj vycibriť a utužiť vzá
jomné vzťahy medzi nami.

Predškoláci na návšteve u svojich kamarátov
Pondelok 13. január 2014 bol pre deti z MŠ
Ulica 9. mája nezabudnuteľným. V krás
nom slnečnom, ale trochu mrazivom poča
sí, deti s reflexnými, už z diaľky viditeľnými
vestami, si vykračovali z MŠ do ZŠ Dolin
ský potok.
Privítal nás p. riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek,
ktorý nás po dlhej ceste pozval na dobrý
teplý čajík do školskej jedálne. Po krátkom
oddychu a občerstvení sa deti rozdelili na
dve skupiny. Šiestaci odišli do prvých tried,

Zapojte sa do súťaže
Chcete si vyskúšať svoje tvorivé schop
nosti? Máte chuť si zasúťažiť? Zapojte sa
do súťaže, ktorú vyhlásil Úrad vlády SR,
oddelenie informovanosti a publicity a pre
zentujte seba i naše mesto. Základnou
myšlienkou súťaže, ktorá je určená študen
tom stredných a vysokých škôl, je zviditeľ
nenie finančnej pomoci zo štrukturálnych
fondov EÚ v regiónoch prostredníctvom

SĽUBOVALI VERNOSŤ ŠKOLE
Na ZŠ Nábrežná ulica sa každoročne koná
veľká udalosť- Pasovanie prváčikov. Na za
čiatku celého programu pasovania si žiaci
7. a 9. ročníka pripravili pestrý program.
Po príhovore riaditeľa školy dostali aj prvá
ci príležitosť na vlastnú tvorbu, recitovali
básničky, spievali školskú hymnu a po
znávali zvieracie rodinky. Tým nám preu
kázali svoje vedomosti, šikovnosť a tvo
rivosť. Pred pasovaním museli zložiť sľub
pastelkovej kráľovnej, v ktorom sľubovali,
že budú verní našej škole, pani učiteľkám

Zvesti

kde si vyskúšali, ako sa sedí v školských la
viciach, písať na tabuľu kriedou a celkovo
sa zoznámili s prostredím. Dokonca riešili
školskú úlohu pod vedením školáckej pani
učiteľky, vypracovali prvý školský list. Od
menou za usilovnosť bola medaila, ktorú
pre nich pripravili prváci. Siedmakov pán
riaditeľ previedol po celej škole. Zaviedol
ich do šatne, niektorých tried, telocvične,
špeciálnej školskej kuchynky a počítačovej
triedy, kde si deti spolu so staršími žiakmi
vyskúšali prácu na počítači.
Vlasta Trúchla, Mária Janíková

originálneho videnia študentov. V našom
meste boli z eurofondov realizované pro
jekty Regenerácia centrálnej zóny mesta,
rekonštruované budovy ZŠ Nábrežná, ZŠ
Clementisova a ZUŠ KNM, Projekt hospo
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta KNM,
Rozšírenie prístupu na internet a vybudo
vanie multimediálnych učební a projekt Pre
život, nie pre školu sa učíme na ZŠ Nábrež
ná, projekt Informatizácia knižníc SR, pro
jekty OZ Chrabromil atď.
Do súťaže sa môžete zapojiť prostredníc
a starším žiakom a že sa budú učiť a sprá
vať tak, ako sa na správneho školáka patrí.
Následne pristúpili k slávnostnému ob
radu. „Pasujem Ťa za žiaka našej školy“,
znela pasovacia formulka, po ktorej každý
žiak dostal svoj dekrét prváka a rovnako aj
malý darček. Pasovací ceremoniál ukončila
predsedkyňa parlamentu Lucia Čelková,
žiačka 9. B triedy, povzbudivým príhovo
rom. Teraz čaká všetkých našich prvákov
dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa ich
všetky túžby a predstavy o škole splnili,
aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedo
mostí zažili i kopec radosti z objavovania,
ale i spokojnosti z dobre vykonanej práce.

tvom vlastného videospotu, ktorý bude
vystihovať tému „Ako pomohli eurofondy
môjmu okoliu“. Vyhrať môžete HD kameru
či lístky na festivaly. Odborná porota bude
prihliadať na uchopenie témy, tvorivosť,
originalitu, spracovanie a inovatívnosť. Sú
ťaž potrvá do 15. marca 2014 a všetky po
trebné informácie o rozsahu a forme video
spotu a spôsobe účasti nájdete na: http://
www.nsrr.sk/aktuality/&id=1051.
D.Š.

Želáme im veľa úspechov, dobré a milé pani
učiteľky, ale aj veľa skvelých kamarátov.
Lucia Čelková a Katarína Kekelyová
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ŠKOLSTVO

Deti 3. B, ZŠ Nábrežná
Mgr. Jarmila Bandurová

SPOMIENKY
Dňa 2. 2. 2014 uplynulo už 5 smutných rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Štefan VAVRICA, rodák z Makova
S láskou spomíname a za tichú spomienku
všetkým, ktorí ho poznali, úprimne ďakujeme.
S úctou manželka a syn s rod.

Smutný prešiel čas, spomíname na nášho
drahého manžela, otca a starého otca
Milana MACEJÍKA
Dňa 10. 2. 2014 uplynul čas 10 rokov, kedy nás
navždy opustil.
S láskou a tichou spomienkou spomína
manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 4. 2. 2014 si pripomenieme 20. výročie
tragického úmrtia
Ing. Jozefa ŠVÁBIKA z Kys. Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manželka, synovia
Jozef a Juraj, vnúčatá Ondrejko a Jožko
s rodinou a pravnučka Peťka.

Dňa 29. 1. 2014 sme si pripomenuli 4. výročie
úmrtia
Jozefa ŠKULAVIKA z KNM
S hlbokou úctou a láskou spomína manželka,
dcéra s rodinou, syn a ostatná rodina.
Česť jeho pamiatke.

...a čas plynie. Nevráti, čo vzal. V srdci zostali
len spomienky a žiaľ.
Dňa 5. 2. 2014 to bude už 20 rokov, čo nás
náhle opustil manžel, otec, starý otec
Ján PODPLESKÝ z Poviny
S úctou a láskou v srdci spomína najbližšia
rodina.

Zo všetkých ciest sa dá vrátiť, len z jednej nie...
Dňa 25. 2. 2014 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás opustila naša najdrahšia
a milovaná manželka, mamička a babička
Anna BILÍKOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a vďakou spomína manžel a dcéry
s rodinami.

Dňa 4. 2. 2014 uplynie 20 smutných rokov,
kedy nás navždy opustila naša maminka,
starká, prastarká, svokra
Milka ŠARANOVÁ,
na ktorú stále s láskou spomíname.

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v spomienkach zostaneš s nami.
Na hrob kytičku môžeme Ti dať
a pokojný večný spánok priať.
Dňa 6. 2. 2014 si pripomíname smutné
10. výročie úmrtia nášho manžela, otca
a starého otca
Antona TOROŇU
S láskou spomína rodina Toroňová.

Keď nádeje zhasnú a človek zostane sám,
je nadovšetko krásne vrátiť sa k spomienkam.
Smútime a bolesť v srdci máme,
na Teba s láskou v srdci spomíname.
Dňa 24. 2. 2014 si pripomíname 15. výročie, čo
nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko
Jozef BARIČÍK
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou,
syn s rodinou, ostatná rodina a známi.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 13. januára 2014 uplynulo 16 rokov, čo
nás navždy opustila naša
drahá, milovaná mamička a babička
Magdaléna VOJTÍKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína dcéra Tatiana s deťmi.

Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Vás ostávajú v nás.
Dňa 30. 1. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie,
čo nás opustila naša mama
Margita VRŠANSKÁ, rod. Dirbáková
Dňa 6. 1. 2014 sme si pripomenuli 13. výročie
úmrtia otca
Petra VRŠANSKÉHO

poďakovanie
Dňa 28. 12. 2013 vo veku 66 rokov nás navždy
opustila manželka, sestra, švagriná a teta
Marta ŠEVČÍKOVÁ, rod. Michelová,
z Oškerdy
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom,
známym a spolupracovníkom za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Zároveň ďakujeme správcovi farnosti
v Snežnici za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina, manžel a traja synovia
s rodinami.

Zvesti
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poďakovanie

INZERCIA

Zhasla už svieca Tvojho života, utíchlo srdce,
zmĺkol Tvoj hlas.
Pán Ťa povolal, opustil si nás.
Žil si ticho a skromne, plný lásky a dobroty,
no osud je niekedy krutý. Čo zoberie, už nikdy
nevráti.
Dňa 9. 1. 2014 nás opustil po ťažkej chorobe vo
veku 65 rokov náš milovaný
Milan LALINSKÝ z KNM
Úprimne ďakujeme príbuzným, susedom,
priateľom, spevákom z Oščadnice, bývalým
spolupracovníkom SAD a všetkým známym,
ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste,
ako aj za prejavenú sústrasť a dary.
S úctou a láskou družka Lídia s deťmi
a vnúčatami a sestra Anna s rodinou. Úprimná
vďaka.

a	Dopravná firma zamestná vodiča MKD za výhodných platových
podmienok. Nástup ihneď. 0908 911 041
a	Som na MD a opatrím dieťa. Kontakt 0915 850 386
Cenník riadkovej a plošnej inzercie nájdete na webovej stránke
mesta www.kysuckenovemesto.sk v časti Občan/Ako vybaviť/
Podnikanie.

OPUSTILI NÁS

Milan JÁNOŠ
Mária JANCOVÁ
František Martin SALÁT
Jozef ČERVENEC
Apolónia CHLÁDKOVÁ
Rozália HÁJNIKOVÁ
Koloman GALVÁNEK
Milan LALINSKÝ
Róbert BURY
Rudolf ZELINA
Vojtech KOTRČ
Ján SIBER
Jakub ČULÁK
Štefan ŠINKO
Vilma TOPOLČANOVÁ

 73 rokov
 59 rokov
 72 rokov
 55 rokov
 86 rokov
 82 rokov
 91 rokov
 65 rokov
 45 rokov
 65 rokov
 84 rokov
 67 rokov
 79 rokov
 66 rokov
 83 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom,
známym, p. kaplánovi, p. organistovi,
pohrebníctvu Michal Poštek, OÚ v Povine,
hasičom z DHZ a poľovníkom z PZ Kremienok
za dôstojnú rozlúčku a prejavy sústrasti pri
poslednej rozlúčke s našim manželom, bratom,
otcom, starkým a prastarkým
Karolom RAJDÍKOM z Poviny,
ktorý nás opustil 27. 12. 2013 vo veku
90 rokov.
S úctou a láskou ďakuje smútiaca rodina.

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
NARODENIE DETÍ
Radko SLÍŽ, Simon So
fian
BELMILOUD,
Ja
kub ŠIDLO, Emma ORAVCO
VÁ, Valentína MIČIANOVÁ,
Viktória BOŽEKOVÁ, Nela
Lea DOLINOVÁ, Marko MAR
ČAN, Karolína HURTOŠOVÁ,
Michal MIČIC, Matej MA
CANGA, Matúš CHOVAŇÁK,
Simona RIECKA

MANŽELSTVO UZAVRELI

SOBOTA

1. 2. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2. 2. 2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

8. 2. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

9. 2. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

15. 2. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

16. 2. 2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

UTOROK

22. 2. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

STREDA

23. 2. 2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

1. 3. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2. 3. 2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

ZRNKO MÚDROSTI V. VENDRINSKÉHO
Michal HRNČIAR
a Miroslava MEČÁROVÁ

Zvesti
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Správne znenie tajničky z čísla 1/2014
znie: „...bez kníh je ako telo bez duše.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Božena Ševecová,
Clementisova 1350, KNM – 6,00 €,
2. Monika Suchancová, Nesluša 871

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou
audos, KKA,
milu, Alida,
vlys, kertak

chyba

z čísla 2/2014 spolu s nalepeným kupó
nom doručte na MsÚ KNM – Referát byto
vý a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 ale
bo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr
do 20. 02. 2014.

Rolland: A predsa je krásne, keď človek spomína ...........................

2

N O V ÉH O M ES TA

člen
akadémie

– 5,00 €, 3. Ondrej Belko, Revolučná
1299, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželá
me! Výhercovia si môžu odmenu prevziať
v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v ak
tuálnom mesiaci, prípadne predchádzajú
ci pracovný deň. Správne znenie tajničky

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

dokončenie v tajničke krížovky

grécke
písmeno

obidve

súhrn
pravidiel

patriace
Alinkovi

egyptská
pohrebná
nádoba

temnota

Unit
Interval
(skr.)

3. časť
tajničky

sústava
dýchacích
prístrojov

hliník
(zn.)

osobné
zámeno

náplň do
ceruzky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

ázijský jeleň

1. časť
tajničky

ktorý
(hovor.)

EČV
Žiliny
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

vresovec

končatina

týkajúca sa
orla

kanadské
sídlo

predložka

druhý

otec
(hovor.)

kvíkanie

tým
smerom

operenec
ozdoba
budovy
Sea Level
Pressure

divý
kôň

2. časť
tajničky

rímske
číslo 3

riaď

kód letiska
Koyuk

kopala
(expr.)

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

2

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2014 znie: „spokojnosť“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Klárika Čičmanová,
Clementisova 1033, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod.
do 17,00 hod., najneskôr do 28. 2. 2014.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nale
peným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobo
dy 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 2. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Hlavné mesto Dánska.
2. Knižka.
3. Remeselník vyrábajúci
podkovy.
4. Krík.
5. Morské raky.
6. Kačica.
7. Kvíkania.
8. Mliečny nápoj.
pomôcka: kriak

Zvesti
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Trojkráľový prechod z Husárika
na okolité vrchy. Prebíjajúce slnko veštilo sl
nečný deň. Vzhľadom na overenú informáciu
o popadaných stromoch na Chotárnom kopci
sme zvolili jeho traverzovú skratku. Urobili
sme správne. Niektorí, čo sa odhodlali prejsť
vrcholom, tak v spleti popadaných stromoch
aj poblúdili. Našťastie sa to zaobišlo bez zra
není. Na rozhľadni na Marťakovskom vrchu
sme si užívali výhľady. Ďalej sme pokračovali
cez osadu Petránky, cez Vrchrieku smerom
do osady Mičekovci. Tam sa niektorí odde
lili a začali schádzať klesaním do Nesluše na
horný koniec k autobusovej zastávke, ostatní
pokračovali cez osady Klimkovci a Majtán

Titul si odniesol Milan Slivka
V nedeľu 5. januára sa v Dome kultúry
v Čadci konal Novoročný Trojkráľový kon
cert spojený s udeľovaním titulov Osobnosť
Kysúc 2013. Organizátorom bolo Mesto
Čadca, Kysucká kultúrna nadácia Bratisla
va a Kultúrne a informačné centrum mesta
Čadca. Titul Osobnosť Kysúc 2013 sa ude
ľoval v kategórii za celoživotné dielo, za hu
mánny čin a za podnikateľský čin.

Titul Osobnosť Kysúc 2013 za športový
počin udelila Kysucká kultúrna nadácia
Mgr. Milanovi Slivkovi z KNM. Počas štú
dia na Pedagogickej fakulte sa stal jedným
z najlepších bežcov, v roku 1984 sa stal
majstrom Československa v cezpoľnom
behu, v behoch cez prekážky získal niekoľ
ko strieborných medailí, dva tituly majstra
Slovenska vybojoval v behoch na 10-tisíc

ČUHAR´s INDOOR STREETBALL 2014
Po troch ročníkoch letného streetballového
turnaja Čuhársky Streetball a troch ročníkoch
vianočných basketbalových turnajov skrsla
myšlienka zorganizovať zimný indoor stre
etballový turnaj, alebo inak povedané zimný
turnaj v 3 × 3 basketbale, čo je oficiálny názov
pre túto budúcu olympijskú disciplínu. Keďže
táto verzia basketbalu sa hrá na jeden kôš a na
polovicu ihriska, môže sa ho zúčastniť viac
súťažných tímov vo viacerých kategóriách, čo
bolo nosným pilierom nezorganizovať štvrtý
vianočný basketbalový turnaj v našom mes
te, ale práve Čuhar´s Indoor Streetball 2014.
Viac tímov sa rovná viac ľudí, viac mladých
ľudí. A presne to je záruka väčšej zábavy, väč
šej súťaživosti a tým aj kvalitnejšieho športo
vého podujatia. Tak tomu aj bolo.
Vo štvrtý deň nového roku 2014 sa o ôsmej
hodine ráno v telocvični ZŠ Clementisova ziš
lo 16 tímov takmer z celého Žilinského kraja,
v troch kategóriách. Po krátkej registrácii zú
častnených tímov začala skupinová fáza tur
naja, ktorá priniesla zaujímavé zápasy, ktoré
vygenerovali dvojice do play-off fázy turnaja.
Pred play-off zápasmi boli na programe ob
ľúbené strelecké súťaže, a to súťaž v hodoch
na kôš spoza trojkového oblúka, v ktorej sa

Zvesti

najviac darilo Michalovi Imrišovi z Martina
a súťaž v streľbe trestných hodov. V tej sa po
darilo zvíťaziť Matejovi Pláňavskému zo Žili
ny. Obaja si domov odniesli trofej pre víťaza
a finančnú odmenu. Po napínavých súťažiach
prišli na rad semifinálové a finálové súboje,
ktoré určili poradie na stupňoch víťazov:
Kategória Muži: 1.miesto: Uprising (PB/BY –
M. Kyš, J. Sadloň, A. Bušovský, P. Kunovský;
2. miesto: V.I.P. (ZA – M. Tomka, M. Futo,
I. Várnai); 3.miesto.: Optimisti (ZA –
T. Magyar, R. Worobel, M. Plica)
Kategória Mix: 1.miesto: Sixers (ZA/CA –
S. Stránská, M. Škubák, V. Poništ, P. Juriš);
2. miesto: Black Devils (ZA/Rudina – L. Stra
ňaková, M. Majerčík, L. Balta, R. Tomaník);

ky do konečného cieľa, pivárne, kde na nás
čakalo občerstvenie. Tento rok to na bežky
rozhodne nebolo. Blata sme si užili síce dosť,
avšak slnečný a teplotne príjemný deň to
vynahradil. Dúfajme, že o rok to už bude na
snehu a hlavne bez popadaných stromov.
Dušan Šrenkel

metrov. V súčasnosti sa venuje najmä tré
nerskej činnosti, svoje skúsenosti využíva
pri výchove mladých atlétov, ktorí tiež do
sahujú vynikajúce výsledky. Je tiež aktív
nym organizátorom a riaditeľom Kysuckej
desiatky - majstrovstiev Slovenska v cest
nom behu na 10 km.
Gratulujeme, rozhovor s p. Slivkom prine
sieme v budúcom čísle Zvestí KNM.
D. Š.

3. miesto: Gaťkoví Banditi (ZA/KM – K. Cho
vancová, E. Ďurajková, T. Mindek, E. Smeta
na, R. Puraš)
Kategória Do 18 r.: 1.miesto: Hadi (ZA –
L. Zajáček, T. Majek, Š. Mihalec, R. Hoferi
ca); 2. miesto: Spotenci (Rajec – M. Hudák,
O. Hudák, M. Bajzík, L. Babela); 3. miesto: Tri
Kozliatka (MT – M. Imriš, L. Výtisk, A. Graj
ciar)
Víťazi si okrem medailí, pohárov a menších
cien odniesli aj vstupenku na jeden z najväč
ších a najstarších turnajov na Slovensku Sun
ny Streetball Cup 2014 na martinskom kú
palisku, ktorú venoval jeho organizátor. Rád
by som poďakoval hlavne všetkým za účasť,
spoluorganizátorovi Tiborovi Mindekovi
a tým, ktorí pomohli pred, cez a po turnaji.
Za najkrajší Streetballový plagát patrí vďaka
šikovnej grafičke a umelkyni Katke Mačkovej.
Na záver by som chcel osloviť všetkých špor
tuchtivých, ktorých baví basketbal a street
ball, nech neváhajú a prídu si s nami zahrať
každý piatok o 18:00 do telocvične ZŠ Cle
mentisova. Zároveň upozorňujem, že sa tento
rok bude konať 4. ročník Čuhárskeho street
ballu (predbežný termín 28. 6. 2014), viac
informácií bude uverejnených na webovej
stránke mesta.
Radoslav Puraš
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ŠPORT

Každoročne počas sviatku Troch kráľov orga
nizujú turisti z ŠKT KNM turistický prechod
z čadčianskeho Husárika hrebeňom Javor
níkov do Kysuckého Nového Mesta. Podľa
snehových podmienok, ktoré bývajú v tomto
období premenlivé, sa volí prechod lyžiar
sky alebo peší. Tento ročník bol mimoriad
ny najmä vďaka počasiu. Skoro žiadny sneh
a teploty slušne nad nulou. Ráno vystupovala
početná skupina turistov zo železničnej sta
nice v Čadci. V rannej hmle stúpali asfaltovou
cestou až k horskému hotelu Husárik. Odtiaľ
začínala hrebeňovka Javorníkov. Hmly sa za
čali rozplývať, a tak sa ukázali prvé výhľady

2. 2. 2014, 16:00 h
Dom kultúry KNM
O Pampúšikovi
Veselý príbeh pre všetky deti v podaní
divadla Príbeh zo Žiliny.
Vstupné: 2 €

KULTÚRNE SPEKTRUM

5. 2. 2014, 18:15 h
Dom kultúry KNM
Kurz brušných tancov
Na prvej ukážkovej hodine v zrkadlovej
sále Domu kultúry v KNM sa dozviete
ostatné potrebné informácie. Prvá ukáž
ková hodina zdarma.
5. 2. – 13. 3. 2014
Kaštieľ Radoľa
RETROCOM, história virtuálnej
zábavy
Výstava historických aj súčasných PC,
PC komponentov, herných konzol a sys
témov, hier, multimédií a príslušenstva.
Exponáty sú zo súkromnej zbierky pána
Jaroslava Masnicu z KNM.
informácie: www.kysuckemuzeum.sk
8. 2. 2014
Zimný prechod Kysuckou vrchovinou
Športklub turistiky KNM pozýva všet
kých na 37. ročník zimného lyžiarskeho
prechodu Kysuckou vrchovinou.
informácie: www.sktknm.sk
8. 2. 2014, 19:00 h
Dom kultúry KNM
Disco Ples
CSA Agency pozýva
na ples plný hitov
70-tych, 80-tych
a 90-tych rokov
i novšie. Plesové
róby a žiadanky
netreba, uvítame
retro oblečenie.
Vstupné: 14 € (pizza, cola)
9. 2. 2014, 14:00 h
Dom kultúry KNM
Detský karneval
MKŠS a CVČ v KNM pozýva všetky deti
na detský karneval. Príďte sa zabaviť pri
hudbe, súťažiach a tombole. O dobrú ná
ladu sa postarajú šašovia a ostatné masky.
Vstupné: 1 €

9. 2. 2014, 15:00 h
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie
Koncert zborovej tvorby
ZUŠ v KNM pozýva všetkých milovníkov
hudby na 10. ročník obľúbeného Koncer
tu zborovej tvorby. Vystúpia spevácke sú
bory z KNM, Bojnej a Rakovej.

ohňová show EIWHANA, mažoretky
Asanka. Hosť plesu Jozef Pavlusík, slo
vom bude sprevádzať Pavol Zátek. Pripra
vená tiež bohatá tombola.
Vstupné: 28 € (večera, víno, prípitok,
káva)

Pripravujeme na marec
1. 3. 2014
Zájazd na Kremnické vrchy
Športklub turistiky KNM organizuje au
tobusový zájazd na Kremnické vrchy.
Zdolajte na lyžiach Flochovú, Skalku a Tri
kríže.

17. – 21. 02. 2014, 17:45 h
Kysucká hvezdáreň
Mimoriadne prázdninové pozorovania večernej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pripravuje
pre všetkých záujemcov sériu mimoriad
nych večerných pozorovaní počas jarných
prázdnin. Pre návštevníkov bude pripra
vené pozorovanie toho najlepšieho, čo
zimná obloha ponúka, spolu s jasným
Jupiterom a jeho mesiacmi. Pozorovanie
bude možné len v prípade jasnej oblohy.
Vstupné: 1€; deti do 6 rokov zdarma.
informácie: www.astrokysuce.sk,
t.č. 041/421 29 46
21. 2. 2014, 7:00 – 10:00 h
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná trans
fúzna služba SR.
22. 2. – 23. 2. 2014
Lyžiarska turistika na Javorníkoch
Športklub turistiky KNM pozýva všet
kých na lyžiarsku turistiku na Semeteš
a Javornícky vrch.
informácie: www.sktknm.sk
22. 2. 2014, 19:00 h
Dom kultúry KNM
XI. reprezentačný ples mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva na
XI. reprezentačný ples mesta.
Hrať bude hudobná skupina VIVA Band,
v programe sa predstaví FS Jedľovina,

4. 3. 2014
Fašiangový sprievod a fašiangová veselica
Tradičná fašiangová veselica spojená
s pochovávaním basy, ktorej bude pred
chádzať veselý fašiangový sprievod
v meste.
13. 3. 2014, 15:00 h
Klub 75
Vansovej Lomnička
ÚŽS KNM organizuje okresnú súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy
žien. Vyzývame všetky ženy a študentky,
aby zaslali prihlášky do 10. 3. 2014 v ka
tegóriách: od 16 do 25 rokov; od 26 do
40 rokov; nad 41 rokov. Víťazky jednotli
vých kategórií postúpia do krajského kola.
informácie: 0902 317921 alebo
0904 198206
19. 3. 2014, 08:45 h
Koncertná sála ZUŠ
Akordeónový festival v rytme swingu
12. ročník súťaže pre žiakov ZUŠ v rytme
swingu a iných žánrov
25. 3. 2014, 13:00 h
Popoludnie básnika rodných Kysúc
Mestská knižnica KNM
9. ročník súťaže v umeleckom prednese
slovenskej poézie a prózy detí do 10 ro
kov, venovanej rodákovi básnikovi Dlho
mí
rovi Poľskému. Organizuje miestny
odbor SSV.
Prihlásiť sa môžete do 20. marca v mest
skej knižnici alebo na
www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
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