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Americký učiteľ v našom meste

Plody svojej práce vystavovali záhradkári
V dňoch 11. a 12. októbra usporiadali záhradkári Kysúc v spolupráci so včelármi a MKŠS okresnú
výstavu ovocia, zeleniny, aranžovania a včelárskych produktov
v Dome kultúry KNM.
Výstavy výpestkov členov základných organizácií SZZ v rámci
dolných a horných Kysúc, ktorej
garantom bola ZO KNM so ZO
Povina - Mazák sa zúčastnilo 134
vystavovateľov z 11 organizácií
SZZ a ZO včelárov KNM. Na výstave sa tiež zúčastnili žiaci ZŠ
Clementisova svojimi výtvarnými
prácami. Predseda domovskej ZO,
ktorý vykonáva aj funkciu predsedu OV SZZ, privítal na výsta-

Zvesti

ve vedenie mesta, návštevníkov
a priateľov záhradkárov z Českej
republiky. Ing. Ivan Červenec,
ktorý výstavu otvoril, povedal,
že ju môžeme považovať za medzinárodnú, lebo okrem výpestkov kysuckých záhradkárov sú tu
pekné exponáty jabĺk a hrušiek
z ČR v počte 85. Táto výstava bola
obohatená aj o pekné a vkusné
aranžmány záhradkárov najmä
z Novej Bystrice, Kys. Lieskovca,
Ochodnice, Poviny a ďalších.
Návštevníci výstavy mali možnosť vidieť 400 pekných exponátov vypestovaných usilovnými
kysuckými záhradkármi.

V tomto školskom roku sme v dňoch 6. – 10. októbra po
prvýkrát na ZŠ Clementisova privítali amerického učiteľa
Raya Sikorskeho, ktorý sa špecializuje na intenzívne komunikatívne týždne so žiakmi na celom Slovensku. Naši
ôsmaci a deviataci naplno prepli hemisféry do anglického
režimu a jeden školský októbrový týždeň venovali konverzácii a učeniu anglického jazyka modernými situačnými metódami. Spoločne prebrali rôzne problémy a radosti, s ktorými sa môžeme stretnúť v reštaurácii, u lekára,
pri nakupovaní, v cestovnej kancelárii a na dovolenke, ale
aj na polícii a súde po krádeži na narodeninovej oslave.

pokračovanie na str. 4
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
Dňa 9. októbra 2014 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie mestského
zastupiteľstva, pričom jediným bodom tohto zasadnutia bolo schválenie žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky z Operačného programu
zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení ambulantnej
starostlivosti za účelom realizácie projektu s názvom “Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Kysuckom Novom Meste“. Celkové náklady na tento
projekt činia 1.242.719 €, pričom naše
mesto sa bude podieľať na financovaní
vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov, ktoré predstavujú sumu vo výške
cca 72.000 €.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality komfortu priestorov, zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie služieb verejného zdravotníctva.
Ako všetci vieme, táto poliklinika pokrýva
spádovú oblasť s viac ako 33 200 obyvateľmi. Poskytovatelia zdravotníckych služieb
sú výlučne súkromní lekári, ktorí majú
zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Predmetná poliklinika, ktorá,
ako je už vyššie zmienené, je vo vlastníctve
mesta, sa skladá z dvoch pavilónov. Hlavná budova je trojpodlažná s technickým
suterénom, druhá budova je jednopodlažná a sídli v nej detské oddelenie. Obe

tieto stavby boli postavené v roku 1984
a svojimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
už nevyhovujú súčasným odporúčaniam
technických noriem, nakoľko nedostatočné izolačné parametre obvodových stien
a stropov sú príčinou vysokej energetickej
náročnosti celého komplexu a z toho vyplývajúcich vysokých prevádzkových nákladov. V rámci projektu budú zrealizované bezbariérové prístupy k ambulanciám
všeobecných a špecializovaných lekárov,
čo v súčasnosti sťažuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti ťažko pohyblivým
a imobilným pacientom. Rovnako treba
spomenúť, že v rámci projektu dôjde tiež
k výraznému skvalitneniu zdravotníckeho prístrojového vybavenia, čo vytvorí
kvalitnejšie podmienky pre diagnostiku

a následnú liečbu možných ochorení.
Rovnako dôjde k vybudovaniu lokálnej
siete a napojenie všetkých ambulancií
na miestny server. Týmto spôsobom sa
zrýchli presun dát a informácií zo špecializovaných ambulancií – RTG resp.
biochémie k obvodným resp. špecializovaným lekárom a ubudne tak potreba opakovaných návštev pacientov
za účelom vyzdvihnutia a transportu
výsledkov od jedného lekára resp. ambulancie k druhej.
Touto rekonštrukciou a modernizáciou
vybavenia polikliniky sa tiež vytvoria
podmienky pre poskytovanie zdravotnej
starostlivosti zvýšenému počtu pacientov,
ktorých možno očakávať v súvislosti s jednak rastúcim priemerným vekom obyvateľov, ako aj s pripravovanými zámermi bytovej výstavby v našom meste, ktorá súvisí so
schválením nového trasovania plavebného
kanála, ktorý má, ako je známe, spájať Váh
s Odrou, čím sa uvoľní vhodný priestor na
výstavbu bytových domov.
Všetkým lekárom a zdravotným sestrám,
ktorí pracujú v tejto poliklinike, sa komplexnou rekonštrukciou hlavného a detského pavilónu a súčasne modernizáciou
prístrojového vybavenia zlepšia aj ich
pracovné podmienky a vytvoria sa lepšie
podmienky pre ich profesijný rast a kontinuálne zvyšovanie kvalifikácie.

Vyhodnotenie volebného obdobia 2010-2014
Vážení spoluobčania,
je dobrým zvykom, že tí, čo nejakým spôsobom ovplyvňovali verejné dianie v určitom
časovom úseku, na jeho konci vydajú odpočet svojej práce.
V tomto duchu chcem zhodnotiť výsledky
práce vedenia mesta, mestského zastupiteľstva, jeho zamestnancov za volebné obdobie
2010-2014.
Uvedené obdobie hodnotím ako úspešné,
a to aj napriek objektívne ťažkým okol-

nostiam, ktoré ho sprevádzali. Pokračujúca hospodárska kríza sa prejavila úspornými
opatreniami štátu, ktoré mali priamy dopad
na príjmy miest a obcí predovšetkým v znížení podielu na dani z fyzických osôb, ktorá
je najväčšou príjmovou položkou rozpočtu
mesta.
Bolo nám odporučené, chýbajúci príjem
nahradiť navýšením miestnych daní. V situácii prebiehajúcej krízy, vysokej nezamestnanosti sme neprijali takéto riešenie
z obavy, že by sme vytvorili sociálne neúnosné prostredie pre veľkú skupinu našich
obyvateľov.
Zachovali sme preto výšku miestnych daní
a poplatkov. Znížený príjem zo štátu sme
riešili úspornými opatreniami v oblasti bežných výdavkov mesta s výnimkou sociálnej
oblasti, oblasti školskej a predškolskej výchovy, ktoré sme sa snažili zachovať a v odôvodnených prípadoch aj navýšiť.
Popritom sme sa snažili zachovať nastú-

penú cestu z predchádzajúceho volebného
obdobia v oblasti investícií zameraných na
revitalizáciu a zveľadenie majetku mesta.
Aby sme to dokázali, snažili sme sa o maximálne hospodárne nakladanie s vlastnými
zdrojmi a o získavanie externých finančných zdrojov predovšetkým z programov
EÚ a nadácií, ale tiež združovaním investícií s inými subjektmi.
Dosiahli sme tak vysoký objem investícií bez
zadlženia mesta. O tom, že sme boli v našej snahe úspešní, svedčí dva roky po sebe
získané ocenenie „Najlepšie hospodáriace
mesto na Slovensku“.

Zvesti
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tok a dopravného ihriska pri MŠ 9. mája
sumu 82 376,77 €.
Do rekonštrukcie a budovania nových ciest
a chodníkov mimo tých, ktoré boli zahrnuté
do projektu centrálnej mestskej zóny sumu
550 013,67 €.
Do domu kultúry mimo súčasne realizovaného projektu (stavebné úpravy, rekonštrukcia podlahy, osvetlenie sály a prístavkov, zatemnenie) sumu 42 516 €.
Do rekonštrukcie sociálnych zariadení a sály
v tribúne na štadióne 31 907,71 €.
Do rekonštrukcie častí verejného osvetlenia,
vybudovania nových úsekov a nasvietenia
prechodov sumu 98 065,02 €.
Do spevnených plôch pri bytových domoch
a pri Mariánskom kostole (niektoré vysúťažené sa ešte realizujú ) sumu 176 606,50 €.
Do parkovacích automatov na Belanského
ulici sumu 18 447 €.
Popri dosiahnutých výsledkoch v investičnej
činnosti považujem za významný úspech
tohto volebného obdobia doriešenie dlhoročných problémov súvisiacich s rozvojom
mesta:
Dosiahnutie dohody s vládou SR o zmene
trasy vodnej cesty. Doterajšia trasa blokovala územný rozvoj mesta. Na výjazdovom
zasadnutí vlády v r. 2012, sa mi podarilo
presadiť, zaradenie problému do programu
rokovania vlády . Výsledkom bolo uznesenie vlády, v ktorom sa vláda zaviazala, že
sa bude problémom zaoberať a v priebehu
cca pol roka príjme rozhodnutie o možnom
riešení. V júli 2013 bolo po spoločnom rokovaní vedenia mesta, Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja, Ministerstva
životného prostredia, VÚC Žilina, prijaté
rozhodnutie o zadaní pre Hydroprojekt
Bratislava na vypracovanie novej trasy,
ktorá by umožňovala územný rozvoj mesta. Návrh novej trasy zohľadňujúci naše
požiadavky, zásadným spôsobom zmenil
situáciu a umožnil odblokovanie stavebnej
uzávery. V súčasnosti prebieha vypracovanie doplnku k územnému plánu mesta, do

INEKO zostavil rebríček najlepšie hospodáriacich miest
Stačí ak zadáte adresu www.obce.ineko.sk a do očí vám udrie názov nášho mesta. Nachádza sa na prvej priečke najlepšie hospodáriacich miest za rok 2013.
Čo je vlastne finančné zdravie obce? Vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo
VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6 (najlepšie), nezávislé od roku a počíta sa kombináciou piatich vybraných
indikátorov finančnej stability: celkového dlhu, dlhovej služby, záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitej
likvidity a základnej bilancie.
Naše mesto získalo skóre 5,6. Takéto dobré finančné zdravie má
podľa štatistík inštitútu INEKO mesto posledných 5 rokov.

D. Š.
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ktorého bude zapracovaná nová trasa, aby
tak získala záväznosť pre všetky orgány
v stavebnom konaní.
Podpísanie koncesnej zmluvy na dostavbu
a využitie rozostavaného areálu plavárne
na športovo-rekreačné účely. Verejnosť
mala možnosť zoznámiť sa so zámerom
spoločnosti na stránke mesta. Stavba by
mala byť realizovaná do 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva je pre
mesto veľmi výhodná a zrealizovanie diela prinesie kvalitatívne nový rozmer pre
obyvateľov nášho mesta. Mesto však musí
investorov obrániť pred neoprávnenými
atakmi súčasného vedenia urbáru, ktoré sa
snaží spochybniť vlastníctvo mesta týkajúce sa pozemku areálu.
V súčasnosti môžeme konštatovať, že sme
mesto dali do poriadku, má solídne morálne
a ekonomické základy.
Za dosiahnuté výsledky chcem poďakovať
všetkým spolupracovníkom, poslancom, občanom, podnikateľským subjektom, organizáciám, ktorí sa úprimne snažili o riešenia
prinášajúce zlepšenie životných podmienok
pre našich obyvateľov.
Súčasný dobrý ekonomický základ mesta,
vytvára predpoklad, že mesto aj v budúcom
volebnom období bude môcť investovať do
nových projektov prinášajúcich ďalšie zlepšenie podmienok života našich občanov.
K peknému vzhľadu mesta okrem investičných akcií prispela pravidelná údržba
nehnuteľností či už stavebná alebo tá
každodenná, ktorú zabezpečuje naša príspevková organizácia Údržba mesta. V neposlednom rade je potrebné spomenúť
a poďakovať ďalším organizáciám, zriaďovateľom škôl – VÚC ŽA, bývalému Krajskému školskému úradu, správcom bytov SBD
a Kysuca s.r.o., samotným občanom, ktorí
prispeli k zlepšeniu životného prostredia
v meste údržbou nehnuteľností, výsadbou
stromov, kríkov, kvetov a pod.
Ing. Ján Hartel

Podnety, odkazy a sťažnosti
Ak pravidelne navštevujete oficiálnu webovú stránku mesta www.
kysuckenovemesto.sk, určite ste si všimli novú aplikáciu v pravom stĺpci. Ide o interaktívny manažment občianskych podnetov
mesta KNM. Táto aplikácia vám umožní nahlásiť miestnej samospráve podnet, alebo zobraziť si stav existujúcich podnetov a návrhov. Pomocou elektronického formulára nahlásite miesto a typ
podnetu. Vaše zaslané odkazy či sťažnosti budú doručené kompetentným zamestnancom mesta, ktorí ich budú riešiť a zašlú vám
informáciu o riešení. Preto je dôležité v aplikácii uviesť kontakt.
Aj takto môžete pomôcť zlepšiť život v meste. Prvé podnety už sú
zobrazené aj s ich stavom.

D. Š.
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V nasledujúcich riadkoch uvádzam najvýznamnejšie investície samostatne, ostatné z dôvodu zostručnenia predkladaného
materiálu predkladám súhrnne.
V tomto volebnom období sme s pomocou
EÚ a štátu zrealizovali investíciu „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny“, v hodnote
805 650 €, rovnakým spôsobom prebieha investícia „Stavebné úpravy a prístavba Domu kultúry“ v hodnote 656 145 €
v rámci medzinárodného projektu Poľsko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce, ktorá
bude ukončená do konca roka. Pomocou
nadácie SPP sme realizovali zateplenie Základnej školy Dolinský potok v hodnote
273 126 €. Formou združenej investície
s COOP Jednotou sme zrealizovali parkovisko pri obchodnom dome Jednota na sídlisku Kamence v hodnote 30 000€.
Samozrejme, nie všetky investície je možné
riešiť uvedeným spôsobom. Dobré hospodárenie nám však umožnilo vo významnej
miere realizovať aj investície plne hradené
z vlastných zdrojov.
Z pohľadu preinvestovaných nákladov
najväčšiu takúto investíciu predstavuje
Mestská športová hala. Niektoré práce na
nej sa začali už v r. 2011- výmenou okien
na južnej strane. Vlani sa ukázala potreba
statického spevnenia konštrukcie strechy.
Pristúpili sme na návrh riešenia renomovanej firmy zaoberajúcej sa výrobou a rekonštrukciami hál s drevenou konštrukciou.
Zároveň riešime kompletnú výmenu podlahy s podkladovou vrstvou a izoláciou. Celková suma rekonštrukcie vrátane podlahy
predstavuje sumu 316 963,41 €.
V rokoch 2011-2014 sme investovali do materských škôl (stavebné úpravy, rekonštrukcia strešného plášťa, rekonštrukcia sociálnych zariadení...), sumu 85 051,43 €.
Do základných škôl a ZUŠ mimo projektov s
podporou EÚ a nadácie sumu 179 193,15 €.
Do detských ihrísk v meste a v mestských
častiach (vybavenie, stavebné úpravy ) vrátane plážového ihriska pri ZŠ Dolinský po-

Plody svojej práce vystavovali záhradkári
(pokračovanie zo str. 1)
Z toho bolo 195 exponátov jabĺk, 32 hru- roda Melodie, ktorá bola najviac zastúpená
šiek, 92 exponátov zeleniny a 80 exponá- na tejto výstave.
tov ostatných výpestkov. Včelári na výsta- Najkrajšie exponáty boli odmenené. Prvú
ve prezentovali dekoratívne výrobky zo cenu za jablká získal Ing. Ivan Kuric, PhD.
včelieho vosku, ktoré vyrobila p. Hvolková, zo ZO Povina - Mazák, prvú cenu za hrušky
propolis, včelí med a iné. Návštevníci mali získal Ján Janík zo Staškova, prvú cenu za
možnosť ochutnať pravé včelie medy z rôz- kolekciu zeleniny získal Dušan Frišo z Kys.
nych lokalít dolných Kysúc a označiť ten, Lieskovca, prvú cenu za aranžmán získala
ktorý podľa nich bol ten najlepší. Odmenou Eva Prídavková z Novej Bystrice. Cenu popre jedného hlasujúceho bol med od Miloša roty za najkrajšiu kolekciu jabĺk získal ĽuBelana, ktorý na celoslovenskej súťaži zís- bomír Mičian z Rudiny.
Ďakujeme všetkým záhradkárom, ktorí
kal prvú cenu.
Vedenie mesta KNM a ostatní účastníci svojimi výpestkami prispeli k usporiadaniu
výstavy vyjadrovali obdiv a úctu našim tejto pestrej výstavy. Tiež patrí poďakovazáhradkárom za pekné výsledky ich práce, nie vedeniu mesta KNM za podporu tejto
ktoré dosiali v tomto veľmi nepriaznivom akcie a vedeniu MKŠS za spoluúčasť pri
roku, lebo počasie nám vôbec neprialo. Vý- tejto výstave.
Ing. Ivan Červenec
stava bola spojená aj s 15. ročníkom súťaže
o Jablko Kysúc 2014. Víťazom sa stala od-

SPRAVODAJSTVO

Slovenský prezident navštívil naše mesto

Vzácna návšteva, slovenský prezident Andrej Kiska, navštívil v utorok 7. októbra
naše mesto. Prvé jeho kroky viedli na
mestský úrad na stretnutie s primátorom
mesta Ing. Jánom Hartelom, predsedom
Žilinského samosprávneho kraja Jurajom
Blanárom a starostami kysuckých miest a
obcí (Radoľa, Skalité, Turzovka a Čadca).

Už pred budovou úradu ho vítalo niekoľko
obyvateľov mesta aj malí škôlkari z MŠ 9.
mája, ktorých prezident pozdravil.
Pracovný výjazd na Kysuce bol prvou návštevou prezidenta slovenských regiónov,
počas ktorých sa chce stretnúť s primátormi miest a obyvateľmi. Takýmto spôsobom
by „chcel nasať problémy každého regiónu“, ako sa sám vyjadril. Hlavnou témou
diskusie bola doprava, dostavba diaľnice
D3 a zamestnanosť v regióne. Okrajovo sa
dotkli aj problémov spojených s verejným
obstarávaním, prenosom kompetencií na
samosprávy bez finančného krytia hlavne v
sociálnej oblasti.
Súčasťou programu výjazdu prezidenta
bola návšteva najväčšieho zamestnávateľa
INA Kysuce, ako aj stretnutie s pedagogickými pracovníkmi Strednej odbornej školy
strojníckej.

D. Š

Uplatnenie
absolventov gymnázia
Brány Gymnázia v KNM v školskom roku
2013/2014 opustilo 83 absolventov.
Vzdelávanie na gymnáziu má všeobecný charakter zameraný na prípravu absolventa na vysokoškolské štúdium a súčasne
mu poskytuje prípravu na jeho uplatnenie v
spoločenskej praxi.
Žiaci Gymnázia v KNM sú pripravovaní na
všetky typy vysokoškolského štúdia svojou
individuálnou profiláciou v systéme vzdelávacích ciest: filozof, bádateľ, ekonóm. Na
základe informácií žiakov k 5.9. 2014 je
možné uplatnenie žiakov štatisticky vyjadriť.
Z celkového počtu 83 žiakov minuloročného
4. ročníka bolo prijatých na vysokú školu 77,
ďalší traja žiaci si už našli prácu a 3 sú nezamestnaní. Z toho vyplýva, že úspešnosť
žiakov smerom k vysokým školám je 92,8 %.
Z toho 86 % absolventov študuje na slovenských vysokých školách a 14% absolventov
nastúpilo na vysoké školy v zahraničí.
Absolventi sa hlásia najmä na technické,
ekonomické a prírodovedné smery.
Počet prijatých
%
žiakov na jednotlivé zastúpenie
smery
žiakov
Spoločenskovedné
16
20,78
Prírodovedné
18
23,38
Technické
24
31,16
Ekonomické
24
24,67
Spolu: 77
100,00
Zameranie
vysokých škôl

Pedagógovia gymnázia sa svojím odborným
prístupom snažia o neustály rozvoj intelektuálnych vedomostí žiakov, či už priamo na
vyučovacích hodinách, alebo na rôznych mimoškolských aktivitách. Čoho dôkazom je aj
úspešnosť absolventov pri uplatňovaní po
ukončení gymnaziálneho štúdia.
Želáme všetkým našim absolventom, ktorí
pokračujú v štúdiu, aby v plnej miere zúročili vedomosti, ktoré získali a neľakali sa hneď
prvých neúspechov. Veríme, že náš absolvent je osobnosť s rozumovým potenciálom
a veľkým srdcom.
PaedDr. Eva Frišová
Odpovedá Ing. Miriam Jureková, referát investičného rozvoja:
V súčasnosti sa pripravuje plocha pre nový
atletický ovál parametrov predpísaných
atletickou asociáciou. Novú atletickú dráhu s tartanovým povrchom plánuje Mesto
KNM vybudovať s finančným prispením
firmy INA KYSUCE a atletického zväzu
v roku 2015.
V športovej hale dnes dokončujú zateplenie stropnej konštrukcie, nasleduje nový
podhľad, obloženie stĺpov a nová športová
palubovka.

Echo mesiaca
Vážená redakcia,
Mohli by ste pre nás zvedavších občanov
mesta zistiť, aké rekonštrukčné akcie súčasne prebiehajú na našom futbalovom
štadióne i v športovej hale? Zatiaľ som sa
o dianí (hlavne na futbalovom ihrisku) dozvedel veľmi málo. A keď už budete sondovať v problematike športových stavieb, spýtajte sa, prosím, kam až padne náš kysucký
futbal. Sme z toho smutní. Za vysvetlenie,
vopred ďakujeme.
Čepela Vladimír
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Zoznam kandidátov na primátora mesta Kysucké Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11. 2014
1. Rudolf Drexler, Ing., 51 r., SZČO, nezávislý kandidát
2. Ján Hartel, Ing., 62 r., primátor, nezávislý kandidát
3. Felicita Chromjaková, prof., Ing., PhD., 46 r.,
projektový manažér, nezávislý kandidát
4. Andrea Ondreášová, JUDr., 33 r., právnik, nezávislý kandidát

5. Ivan Poláček, 59 r., SZČO, nezávislý kandidát
6. Vavrín Randa, Ing., 58 r., kontrolór NKÚ SR, nezávislý kandidát
7. Pavel Urban, PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý
kandidát

Zoznam kandidátov za poslancov do Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
1.

2.

3.

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

Vol. obvod Meno a priezvisko, titul, povolanie

Anna Damašková, Mgr., 49 r., štátny zamestnanec, SMER - SD
Matej Fabšík, Mgr., 29 r., dátový analytik, nezávislý kandidát
Peter Kobrtek, 44 r., technik DPMŽ, SNS
Andrea Macejková, Mgr.,39 r., ekonóm, SMER - SD
Dušan Mičian, 54 r., živnostník, SNS
Marián Mihalda, Ing., 41 r., energetik, nezávislý kandidát
Dana Nekorancová, Mgr., 50 r., pedagóg, nezávislý kandidát
Andrea Ondreášová, JUDr., 33 r., právnik, nezávislý kandidát
Radoslav Petruňa, 37 r., SZČO projektant, nezávislý kandidát
Vavrín Randa, Ing., 58 r., kontrolór NKÚ SR, nezávislý kandidát

1. Igor Behúň, Ing., 49 r., technik, nezávislý kandidát
2. Martin Ceglédi, 34 r., technik, SNS
3. Stanislav Čavajda, Ing., 55 r., živnostník, VZDOR
Chromjaková, prof., Ing., PhD., 46 r., projektový manažér,
4. Felicita
nezávislý kandidát
5. Michal Ivánek, Ing., PhD., 33 r., technický inžinier, SIEŤ
6. Peter Kurka, 42 r., THP pracovník, nezávislý kandidát
7. Filip Macášek, 23 r., študent, SMER - SD
8. Anton Marčan, Ing., 55 r., požiarny technik, NOVA
9. Lucia Ondrušková, Ing., 25 r., ekonómka, SNS
10. Božena Peťková, 56 r., dispečer, nezávislý kandidát
11. Ivan Poláček, 59 r., SZČO, nezávislý kandidát
12. Štefan Richtárik, 48 r., technický pracovník, KDH
13. Milan Sládek, Ing., 28 r., move tréner, SDKÚ - DS
14. Milan Slivka, Mgr., 54 r., učiteľ, nezávislý kandidát
15. Roman Stecher, Bc., 41 r., špeciálny pedagóg, KDH
16. Ľubomír Šutý, 37 r., konateľ, SMER - SD
17. Lenka Vlčková, 36 r., účtovníčka, nezávislý kandidát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jakub Bača, Ing., 26 r., špecialista optimalizácie, SMER - SD
Monika Bačová, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Milan Bileš, 72 r., dôchodca, SZS
Ondrej Holienčík, Ing., Mgr., 42 r., riaditeľ školy, KDH
Jozef Jakubík, 55r., školník, nezávislý kandidát
Štefan Kuba, 54 r., technik, nezávislý kandidát
Ján Patyk, 28 r., manažér, SIEŤ
Jana Randová, 58 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislý kandidát
Miroslav Sloboda, 27 r., elektrikár, nezávislý kandidát

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Daniel Bandura, Mgr., 58 r., učiteľ ZŠ, SNS
Martin Bíleš, 31 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
Ladislav Feiler, Mgr., 62 r., sociálny pracovník, SNS
Ľubomír Golis, Ing., 56r., prednosta OÚ, SMER - SD
Mária Hlaváčová, 56 r., účtovníčka, nezávislý kandidát
Petra Janecová, 33 r., zamestnanec v gastronómii,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Marián Korman, Bc., 34 r., SZČO, SMER - SD
Stanislav Luhový, 66 r., dôchodca, KSS
Vladimír Majc, Mgr., 42 r., majster odbornej výchovy, SDS
Ladislav Šarina, 32 r., šofér, SDKÚ - DS
Roman Šarina, 38 r., realitný maklér, nezávislý kandidát
František Šerík, Mgr., 33 r., živnostník, nezávislý kandidát
Patrik Varoš, 42 r., SZČO, SMER - SD

5.

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

6.

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

7.

1.
2.
3.
4.

8.

1. Eva Hollá, 52 r., SZČO, nezávislý kandidát
2. Vladimír Svrček, Ing., 45 r., konateľ a lektor, SIEŤ

Zuzana Hutyrová, Mgr., 36 r., právnička, SNS
Oľga Koptáková, 61 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát
Milan Neveďal, Mgr., 32 r., pracovník MsÚ, KDH
Milan Palčisko, 48 r., dozorca výhybiek, SMER - SD
Miloš Ševec, Ing., PhD., 63 r., technik, OKS
Pavel Urban, PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
Rudolf Drexler, Ing., 51 r., SZČO, nezávislý kandidát
Ľubomír Ježo, JUDr., 56 r., prednosta MsÚ, nezávislý kandidát
Dušan Korman, Mgr., 34 r., obchodný riaditeľ, SMER - SD
Ján Korman, 48 r., stavebný technik, SZS
Vladimír Macášek, Ing., 56 r., prednosta OÚ, SMER - SD
Branislav Neslušan, 43r., konateľ, SNS
Milan Očko, JUDr., Ing., 51r., advokát, SDS
Martin Paluch, 23 r., moderátor rádia, nezávislý kandidát
Ján Stolárik, 35 r., živnostník, nezávislý kandidát
Ľubomír Šteiniger, Mgr., 49 r., živnostník, KDH
Elena Holienčíková, 51 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislý kandidát
Michal Kubik, Mgr., 51 r., živnostník, KDH
Jana Svrčková, Ing., 58 r., zástupkyňa primátora, nezávislý kandidát
Juraj Šefar, 30 r., SZČO, SMER - SD

Mesto KNM upozorňuje voličov, že volebné miestnosti budú 15.11. 2014 otvorené len do 20:00 hod.
Čas ukončenia možnosti voľby do orgánov samospráv obcí je od dve hodiny kratší ako pri inom type volieb.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXI. • NOVEMBER 2014

5

Zoznam kandidátov

Vol. obvod Meno a priezvisko, titul, povolanie

Žena roka už prebrala svoje žezlo
Štvrtkové poobedie 16. októbra v Dome
kultúry v KNM patrilo vyhodnoteniu ankety Žena roka 2013. Túto anketu niekoľko rokov vyhlasuje Únia žien Slovenska a
MKŠS v KNM so základnými organizáciami
z Kys. Lieskovca, Poviny, Budatínskej Lehoty, KNM a Rudinky.
Na toto podujatie sa prišli pozrieť priatelia
a príbuzní nominovaných žien, ale aj široká
verejnosť. Medzi vzácnych hostí patril primátor mesta Ing. Ján Hartel, predsedníčka
ÚŽS Irena Belohorská, predsedníčka krajskej organizácie Alena Kuniaková, poslanec ŽSK Ing. Vladimír Macášek, prednosta
Okresného úradu v KNM Ing. Ľubomír Golis a iní. Na úvod zaznela poézia v podaní
Mgr. Dany Sobolovej. Sedem nominovaných žien sa postupne predstavilo: Mgr.
Anna Panušková z Poviny, Helena Pone-

chalová, Ľudmila
Capková,
Mária
Valíková, Štefánia
Buková a Jolanka
Králiková z KNM
a Ľudmila Heltová
z Kys. Lieskovca.
V dvoch vstupoch
počas predstavovania nominovaných
žien vystúpil tanečný pár Petra Valíková a Jakub Buček.
Ich tanečné čísla
mali vysokú úroveň a zožali veľký potlesk a
obdiv. Počas doby, kedy sa porota radila, si
prítomní mohli pozrieť vystúpenie dievčat
z tanečnej skupiny Niagara tínedžer, aj ich
neminul srdečný potlesk za výkon. Všetci

netrpezlivo čakali ako porota rozhodne,
lebo mala neľahkú úlohu. A keď vstúpil na
pódium a vzal si do rúk mikrofón predseda
poroty JUDr. Ľubomír Ježo, všetci boli zvedaví na výsledok. Ženou roka 2013 sa stala
Mgr. Anna Panušková. Za svoje ocenenie
získala niekoľko kytíc kvetov a gratulácií
od prítomných a členov poroty. Naprázdno
neobišli ani ostatné nominované, aj ich potešila kytička kvetov a pekné ceny, na ktoré
finančne prispelo Mesto KNM. Pani Anna
sa všetkým poďakovala za priazeň. Po nej
sa prítomným prihovorila MUDr. Irena
Belohorská, predsedníčka ÚŽS a Ing. Ján
Hartel, primátor mesta. Na záver vystúpili ešte dievčatá z tanečnej skupiny Niagara
tínedžer a záverečnou bodkou programu
bolo vystúpenie folklórnej skupiny Jedľovina. Programom sprevádzali členovia divadelného súboru Babylon František Tulec
a Jakub Kubala.

D. Š.

KULTÚRA

Na sídlisku rozvoniaval guláš široko ďaleko
Štvrtý ročník súťaže Najlepší kysucký guláš 2014 je úspešne za nami. Už od skorého rána tešilo organizátorov aj účastníkov
podujatia priaznivé počasie. Tohto ročníka,
ktorý sa konal 4. októbra, sa zúčastnilo 23
trojčlenných družstiev z KNM, zo širšieho
okolia ale aj družstvo z poľského Gogolína.
Hneď po registrácii začali prípravy gulášov
od výmyslu sveta.
Vyhodnotenie naj gulášov mala na starosti
odborná porota, ktorej predsedom bol gurmán Peter Ďurčo a členovia Anna Maxianová, Jaroslav Kekely a Ľubomír Šteiniger.
V tomto ročníku sa udeľovala aj cena diváka. Víťazom sa stal guláš s názvom Belský,
ktorý navarilo družstvo v zložení: Jaroslav
Bosík, Martin Haranta a Norbert Bomba.
Autori najlepších gulášov si odniesli víťazné trofeje z rúk primátora mesta Ing. Jána
Hartela, zástupkyne primátora Ing. Jany
Svrčkovej, Petra Ďurču a Bc. Juraja Čierňavu. Najviac chutil Veselý guláš navarený kuchármi Štefanom Urbaníkom st., Štefanom
Urbaníkom ml. a Petrom Svrčkom. Získa-

li 1. miesto, víťazný pohár a vecnú cenu.
Ďalšie umiestnenia: 2. miesto: Východniarsky z diviny (Václav Iľov, Anita Tomaníčková, Stanislav Súkeník); 3. miesto: Trio
(Jarka Pršková, Vladimír Pršek, Eva Pupíková); 4. miesto: Guláš bývalých kamarátov
(Peter Novisedlák, Stanislava Novisedláková, Martina Mikolajová); 5. miesto: A je to
(Róbert Chládek, Juraj Mrmus, Miroslav
Vantech); 6. miesto: Belský (Jaroslav Bosík,
Martin Haranta, Nórbert Bomba).
Počas celého dňa spestrovali atmosféru
sprievodné atrakcie. Nechýbala hudba a
tanec v podaní FS Jedľovina, harmonikári z Turzovky, Niagara, Niagara tínedžer,
mažoretky Asanka, Kysucké žubrienky, Kysuckí junáci a domáca hudobná skupiny Jet
stream, či ukážky výcviku psov prostredníctvom skupiny L DOG. Prebiehali rôzne
súťaže pre deti. Tento rok bola aj možnosť
si pozrieť mesto z vrtuľníka. Samozrejme
nechýbali stánky s výrobkami klubu drotárov, kysuckými záhradkármi, stánky so
sladkosťami a občerstvením.

Nová Kysučanka vyhrala zlaté pásmo
Dychová hudba Nová Kysučanka sa 11. októbra úspešne zúčastnila celoštátnej postupovej súťaže detských a mládežníckych dychových hudieb Hečkova Dolná Súča 2014.
Táto súťaž je vrcholným podujatím tejto
kategórie žánra dychovej hudby na Slovensku. Hlavným cieľom je reprezentovať
umeleckú úroveň a výsledky činnosti det-

Organizátori touto cestou ďakujú všetkým,
ktorí sa svojou aktivitou podieľali na realizácii tohto pekného podujatia. Osobitne ďakujeme sponzorom: Pohostinstvo Domček
p. Hošták, rodina Vajdiaková, rodina Mokryšová, primátor mesta KNM Ing. Ján Hartel, poslanec MsZ Vavrín Randa, Veronika a
Katka Holtánová, František Hruška, fa. Oknomax, fa. Sezam, TDC Žilina, Pohostinstvo
Tempo p. Milová, fa. Marlex, Marcel Svrček,
Buková muzika, FS Jedľovina, MKŠS KNM,
Pohostinstvo Miloš Čičala, Milan Kaplík, rodina Kormancová, predajňa Pamela, Božena
Peťková, Janka Bučková, Božena Fridrichová, Jana Koptáková, Ľubo Klimek, Kamil
Beliančin, Alojz Vrábel, Pavol Cerchlan.

Antónia Vnuková
ských a mládežníckych dychových hudieb
v uvedených súťažných kategóriách. Slúži k
podpore umeleckého rastu mladých hudobníkov. V konkurencii orchestrov západného
Slovenska sa Nová Kysučanka umiestnila
v zlatom pásme v kategórii mládežníckych
dychových hudieb. Súčasne v kategórii detských dychových hudieb sa dychovka ZUŠ
KNM – Kysučanka Junior umiestnila v
bronzovom pásme.

Štefan Zábojník
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Angličtina je bezpochyby najrozšírenejším dorozumievacím jazykom sveta. Aj ZŠ
Nábrežná chce podporiť jazykovú rôznorodosť žiakov školy, a preto aj tento rok zorganizovala Európsky deň jazykov, ktorý sa
už tradične niesol v znamení spolupráce učiteľov jazykov (Mgr. Mojtová, Mgr. Palicová,
Mgr. Ondrejášová, Mgr. Hmírová, PaedDr.
Michelová a Mgr. Madigárová Kubišová). Tí
si pre žiakov 5. a 6. ročníka pripravili zaujímavé jazykové workshopy ako napr. porov-

návanie slovenčiny - češtiny - poľštiny, či
sms a chat komunikácia v angličtine.
Aby si žiaci rozvíjali komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, vydali sa 7. októbra dievčatá školy, pod dozorom Mgr.
Jantošíkovej a Mgr. Madigárovej Kubišovej
na cestu za poznaním do Belgicka a Británie. Cieľom cesty bol najskôr Brusel: mesto
čokolády, goffry palaciniek, európskych
inštitúcií či Atómia. Po noci strávenej na
francúzskom území sme sa presunuli do vi-

Dravce prileteli do škôlky
V utorok 14. októbra navštívila MŠ Litovelská sokoliarska skupina Falconari z Banskej
Bystrice, ktorá v rámci environmentálnej
výchovy priblížila našim škôlkarom život
nočných a denných dravcov. Deti ich mali
možnosť pohladiť, vidieť, ako chytajú korisť, pokochať sa pohľadom na nádherne
rozprestreté krídla a pobaviť sa nad výrom, ktorý krúti hlavu do všetkých strán.
Plamienka driemavá, výr skalný, orol stepný, kaňúr okrúhlochvostý i ďalšie dravce
prelietavali nad hlavami užasnutých detí.
Sokoliari im predviedli aj súčasti sokoliar-

Chodili krížom-krážom
V našom meste sa uskutočnil I. ročník Dňa
chôdze pod názvom Krížom – krážom, ktorý sa konal pri príležitosti Svetového dňa
chôdze a Európskeho týždňa športu. Usporiadateľmi boli Centrum voľného času,

Zvesti

Americký učiteľ
(pokračovanie zo str. 1)
Žiaci si Raya obľúbili hneď v prvý deň. Získal si ich svojim akcentom, dobrou náladou
a ochotou vždy pomôcť a vysvetliť. Aj Rayovi sa páčilo nadšenie komunikovať a výborná úroveň anglického jazyka našich žiakov.
Pani učiteľky sa tiež zúčastnili metodického
kurzu, ktorý Ray organizoval v spolupráci
s gymnáziom v Bytči a rozhodli sa používať
niektoré Rayove metódy na svojich hodinách.
Mgr. art. Petra Krištofíková

skeho výstroja. Nakoniec sa deti s návštevníkmi odfotografovali.

Jana Vlčková a Dáša Škulcová
Olympijský klub Kysuca, mesto Kysucké
Nové Mesto. Deň chôdze je o pohybe pre
zdravie s radosťou a dobrovoľnosťou.
Aj my v našej Materskej škole na Ulici 9.
mája sme privítali takúto aktivitu a zúčastnili sme sa. Zapojili sa do nej skoro
všetky triedy. Deti absolvovali štyri registračné miesta: stanovisko policajtov, zdravotníkov, turistov a hasičov. Na každom
stanovišti nás čakali rôzne aktivity. Bol to
pre deti, ale aj pre nás pedagógov veľmi zaujímavý poldeň, vďaka ktorému sme urobili niečo pre svoje zdravie a zároveň sme
plnili úlohy z našich školských projektov
Adamko hravo – zdravo, Zdravie a zdravý
životný štýl a Environmentálna výchova.
Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu pripravili.

V. Trúchla

Čo s Kultúrnymi poukazmi?
Kultúrne poukazy 2014 sú platné len
do 11.11. 2014, preto Vás žiadame, nenechajte poukazy prepadnúť ale prineste ich
do inštitúcií, ktoré ich využijú na organizovanie kultúrnych podujatí. V Mestskej
knižnici v KNM ich môžete použiť na úhradu členského poplatku a služieb. Mestské

dieckeho sídla britskej kráľovnej Alžbety II.
– Windsoru a samozrejme sme si nenechali
ujsť Londýn a jeho zákutia. Sprievodkyňa
Katka z GAD Tours nám počas návštevy
veľkomiest prezradila veľa zaujímavostí.
Dokonca sa deti vďaka nej dozvedeli veľa o
anglických panovníkoch. S ich stopami sa v
meste na Temži stretli viackrát. Všetky deti
boli ubytované v černošských rodinách,
ráno každý rozprával, aká je jeho rodina,
ako majú zariadenú izbu, čo jedli a okolo
vládla všeobecná spokojnosť s novou životnou skúsenosťou.

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

kultúrno-športové stredisko KNM dáva
možnosť využiť kultúrne poukazy na uhradenie vstupného na podujatia. Alebo ich
jednoducho darujte a podporte činnosť
týchto organizácií.
Ďakujeme.

Popoludnie plné zábavy
Dňa 10. októbra sa v ZŠ Dolinský potok
uskutočnilo zábavno-športové popoludnie
detí I. stupňa pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Podujatie otvoril a všetkých prítomných privítal riaditeľ školy PaedDr. Pavol Zátek. Akcie sa zúčastnili hostia: Ing.
Vladimír Macášek, Mgr. Dušan Korman
a cca 250 detí, rodičov a starých rodičov.
Všetci sa mali na čo tešiť, veď na Suľkove
sa odohrávali neobvyklé veci. Na školskom
ihrisku boli pre deti pripravené nafukovacie
atrakcie - veľká kĺzačka a veselý šašo. Všetci
sa mohli do sýtosti vyskákať. V areáli školy
deti a starých rodičov čakali p. učiteľky, ktoré im pripravili súťažné disciplíny. Skákali vo
vreci, behali cez prekážky, vo dvojiciach, fúrikovali, hádzali na cieľ, prenášali vajíčka....
No ani po takomto zápolení ešte nebol koniec. Na ihrisku všetkým do rytmu púšťal
ujo Sobol tie najlepšie diskotékové piesne
a za školou p. Vojtek a p. Šutá navarili ten
najchutnejší guláš. Úsmev na tvárach všetkých svedčil o tom, že si každý prišiel na
svoje a podujatie splnilo svoj cieľ.
Obrovské poďakovanie patrí nášmu hlavnému sponzorovi Mgr. D. Kormanovi, p. Kleinovej za slané pochúťky, p. Šutej a p. Vojtekovi
za uvarenie gulášu a všetkým pedagógom a
rodičom, ktorí pomohli k vydarenému priebehu tejto akcie.
Vychovávateľky ŠKD
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šKOLSTVO

Za poznaním sa vybrali do Belgicka a Británie

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v srdciach a spomienkach zostaneš
navždy s nami.
Dňa 1. 11. 2014 bude rok, čo nás opustila naša
milovaná dcéra a sestra
Lucia KOHÚTOVÁ z Kys. N. Mesta
S láskou spomínajú rodičia a sestra s rodinou.

SPOMIENKY
Dňa 23. 11. si pripomenieme
4. výročie úmrtia
Petra ŠUJANSKÉHO
Spomína smútiaca rodina.

Život už nevráti, čo osud vzal,
odišiel si vtedy, keď to nikto nečakal.
Dňa 16.10. 2014 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
Miroslava ONDRUŠKA
S úctou a láskou spomína
priateľka Mária s rodinou.

Míňajú sa dni, mesiace, roky, čo stíchol Tvoj hlas,
Tvoje kroky. Čas plynie, zastaviť sa nedá.
Dňa 24. 11. 2014 si pripomenieme 7. smutné
výročie úmrtia môjho manžela, otca a dedka
Pavla PRIEČKU z Kysuckého Nového Mesta
Dňa 7. 11. 2014 si zároveň pripomíname jeho
nedožitých 70 rokov. S láskou a úctou spomína
manželka a synovia Peter a Pavol s rodinami.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, čo si rád mal.
Prečo bol osud taký ťažký,
nedoprial nám s Tebou dlhšie byť.
V našich srdciach budeš však navždy žiť.
Zavrel si oči, ostal si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Dotĺklo srdce, prestalo biť,
nebolo lieku, čo by Ťa mohol vyliečiť.
Milovali sme Ťa a Ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Šťastie súdené nám s Tebou nebolo,
odišiel si od nás priskoro.
Dňa 5.11. 2014 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia môjho drahého manžela
Václava JANTOŠÍKA
S úctou a láskou spomína manželka, 2 synovia
a dcéra, vnučka, ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Po rokoch príde čas,
keď spomienka ožíva v nás.
Dňa 3. 11. 2014 si pripomíname 7. výročie úmrtia
môjho manžela, otca a starého otca
Viktora RECHTORÍKA
S láskou a úctou spomína manželka, deti
a ostatná rodina.
Dňa 27. 9. 2014 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil
náš manžel, otec, starý otec, prastarý otec
Viliam VENDRINSKÝ z Budatínskej Lehoty
S úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia
s rodinami.

Zhasla už svieca ich života,
utíchlo srdce, zmĺkol ich hlas.
Pán nás povolal, opúšťame Vás.
Neplačte, nechajte nás tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 3. 11. 2014 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia našej mamy, babky, svatky
Valérie KOYŠOVEJ
a dňa 12. 11. 2014 si pripomenieme nedožité
narodeniny nášho otca, deda, svata
Jozefa KOYŠA
S láskou spomína dcéra s rodinou a synovia.

POĎAKOVANIE

Čas plynie, už nie ste medzi nami,
ale v spomienkach zostanete navždy s nami.
Na Vaše hroby len kytičku kvetov môžeme Vám
dať a pokojný večný spánok priať.
Odišli ste ticho a bez rozlúčky, čo sme nečakali, no
v našich srdciach ste veľkú bolesť zanechali.
Dňa 22. 10. 2014 sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia nášho drahého otca a starého otca
Pavla SVRČKA
a dňa 5. 12. 2014 si pripomenieme 15. výročie
úmrtia našej drahej mamy a starej mamy
Žofie SVRČKOVEJ z Budatínskej Lehoty.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú
spomienku s nami. S úctou a láskou spomínajú
dcéry s rodinami a rodina Kotesová.

Dňa 12. októbra 2014 nás vo veku 71 rokov
navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec,
prastarý otec, švagor, strýko, krstný otec
Milan PALČISKO
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym, susedom a kolegom za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke. Poďakovanie patrí aj primátorovi Ing. J. Hartelovi, farárovi J. Uskobovi a pohrebníctvu Michala Pošteka.
Navždy zostane v našich srdciach. S úctou
a vďakou smútiaca rodina.
Lúčim sa s Vami, drahí moji,
ruky stisk Vám dnes už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Dňa 19. 9. 2014 nás vo veku 64 rokov náhle opustil
náš drahý manžel, otec, dedko, brat, svat a krstný otec
Marián KUŠNIER z KNM
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
S úctou manželka, dcéra s rodinou, syn
a ostatná rodina.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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OPUSTILI NÁS
Terézia Cvopová, Dávid Ďurček,
Kiara Rechtoríková, Tomáš Vlček,
Oliver Kašuba, Patrik Slíž, Timea
Gonščáková, Romana Štrkáčová,
Adrián Cupec, Michal Kurka,
Adriána Ščambová, Michaela
Gregorová, Dominik Horák,
Marek Mackovič, Júlia Ďurčová,
Richard Školníček.

POĎAKOVANIE
Lúčim sa s Vami, priatelia milí, ruky stisk dnes
už Vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli
sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Dňa 13. 9. 2014 nás navždy opustil vo veku 65
rokov náš drahý manžel, otec, syn, brat, svokor,
dedko, krstný otec
Milan ROMAN z Kysuckého N. Mesta
Ďakujeme celej rodine, všetkým príbuzným, susedom, známym za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a modlitby. Taktiež ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku p. kapl. Petrovi Mlyniskému, Mgr. Alene
Ďuriakovej a pohrebnej službe Michala Pošteka.
Smútiaca manželka a syn s rodinami.
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz z očí vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plamienok
sviečky tíško horí. Čas plynie, bolesť v srdci
trápi, len Teba už nevráti.
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom, bývalým
spolupracovníkom, susedom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke s mojim manželom, našim otcom a dedkom
Petrom DUBOVSKÝM,
ktorý nás upustil 14. 10. 2014 vo veku 68 rokov.
Smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke so synom
Jarkom VLČKOM z Radole, dňa 6. 9. 2014
Tiež ďakujeme všetkým, ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste aj manžela
Jaroslava VLČKA, dňa 9. 10. 2014
Zároveň ďakujeme Vdp. Mgr. J. Uskobovi za dôstojnú rozlúčku a poľovnej spoločnosti Veľký Vreteň patrí veľké poďakovanie za dôstojný priebeh
celého pohrebu môjho syna i manžela.
S úctou smútiaca rodina.
Dňa 5. 10. 2014 nás vo veku 66 rokov navždy
opustil manžel, otec
Milan FOJTÍK
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým priateľom, susedom a známym za prejavy sústrasti
a kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. Holbičkovi
a pohrebníctvu Michala Pošteka.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Zvesti

Zlatonka ČEPELOVÁ
Anna PLACEKOVÁ
Irena PASTVOVÁ
Emil MACEJKO
Milan FOJTÍK
Ján MARČAN
Emília VJATROVÁ
Mária BÁLKOVÁ
Milan PALČISKO
Peter DUBOVSKÝ












93 rokov
63 rokov
70 rokov
83 rokov
66 rokov
58 rokov
83 rokov
86 rokov
71 rokov
68 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI
Radoslav Petruňa
a Ing. Iveta Hluchá
Roman Trnka
a Jana Žúborová
Radoslav Šustek
a Bc. Mária Kasenčáková
Matěj Doležal
a Dagmara Michelová
Vladimír Macura
a Ivana Holešová

 INZERCIA
 S údny exekútor JUDr. Margita Rojčeková, Exekútorský úrad
Žilina, vyhlasuje na deň 21.11. 2014 o 9.00 hod. dražbu
nehnuteľnosti – garáž č. 2037 Clementisova ul. Vyvolávacia
cena 5 200,- EUR. Informácie na tel: 041/5624027
P
 redám kachle KLUBKY. Kúriť aj variť možno. Dohoda istá.
0904 444489.
H
 ľadáme opatrovateľku. Podmienka vzdelania: zdravotná sestra, príp. kurz alebo SŠ opatrovateľstvo. Kontakt: 0902 321 291.

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

8. 11. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

9. 11. 2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

15. 11. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

16. 11. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

PONDELOK

17. 11. 2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

22. 11. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

23. 11. 2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

29. 11. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

30. 11. 2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

Oznam pre čitateľov
V nasledujúcom vydaní Zvesti KNM č. 12 nájdete cestovný poriadok vlakov na rok 2015.
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NARODENIE DETÍ

Správne znenie tajničky z čísla 10/2014
znie: „...ale nemôže ich mať v srdci.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Patrik Nemec, Sládkovičova 1223, KNM – 6,00 €, 2. Blažena Svrčková, Bud. Lehota č. 184 –

5,00 €, 3., Iveta Bučková, Murgašova
689, 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 11/2014 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 11. 2014.

Voltaire: Šťastie je iba sen, ...........................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky
Evur, Lir,
1. časť
Apo, Toa, otec (hovor.)
tajničky
ylem

pregnantný,
po anglicky

sacharidy

turecký
dôstojník

11
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2. časť
tajničky

pascal (zn.) praplazma

upratal

Slovenská
pošta

samce kôz

Air Battle
Plan (skr.)



rúbe

vesmír

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

európsky
prímorský
štát
ruská rieka

Alena
(dom.)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

severský
jeleň
maďarské
mesto

drobný
odpad

úžitok

liečivo

Organizácia
spojených
národov

druh
slona

kubánska
rieka

írsky
boh mora

boh hôr
u Inkov
len

České dráhy

101 (rím.)

a podobne

zoťal

páky

vydatá žena

tri góly
za sebou

polodrahokam

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 10/2014 znie: „muchotrávka“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Mária Janíčková,
Nesluša 237. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod.,
najneskôr do 30.11. 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. 11. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Meno speváka Gotta.
2. Niekto.
3. Jedlá huba.
4. Vianočná ryba.
5. Hrací list.
6. Nádhera.
7. Kto robí podkovy.
8. Mliečny nápoj.
9. Morské raky.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.

Zvesti
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Kysučania na Medzinárodnom maratóne mieru
vol Stanek (39.) obsadili v súťaži družstiev piate miesto. Polmaratónsku trať úspešne zvládol
Vladimír Káčerík, ktorý si časom 1:35:11
utvoril nový osobný rekord.
Mgr. Milan Slivka
Medzinárodného maratónu mieru sa zúčastnil
aj Peter Tichý z KNM (s číslom 33), bežec ŠKP
Čadca. S časom 2:41:54h prekonal svoje očakávania. Celkovo dobehol na fantastickom 15.

V Dulove víťazmi
B. Šarkan a N. Štefundová

Kto ulovil kysuckého duháka?
Prvú októbrovú sobotu sa na vodnej nádrži Neslušanka konali rybárske preteky Kysucký duhák. Na začiatku pretekov sa zaregistrovalo spolu 160 pretekárov - rybárov.
Ako už tradične pretekalo sa v dvoch kategóriách.
Rybári spolu ulovili 201 pstruhov dúhových,
ktoré boli do vodnej nádrže vysadené špeciálne pre túto príležitosť. Poháre pre víťazov
a hodnotné ceny boli rozdelené nasledovne:
Dospelí: 1. miesto: Pavol Škorik
2. miesto: Michal Pavlusík
3. miesto: Janka Remiášová

Deti:

mieste (na M-SR 5. miesto). Maratónu sa zúčastnil aj Roman Minarovič z KNM (4:03:10).

1. miesto: Maroš Šidlik
2. miesto: Michal Vég
3. miesto: Peter Greňo
Marián Mihalda

V nedeľu 19. októbra sa v Dulove pri Púchove uskutočnil už 44. ročník Behu okolo
Dulova. Bežci z KNM patria medzi jeho tradičných a úspešných účastníkov. V kategórii junioriek (2,4 km) s prehľadom zvíťazila
N. Štefundová. Medzi juniormi (2,4 km)
obsadil D. Halvoník 2. miesto. Muži bežali 4,8 km. Prvé svoje víťazstvo v Dulove si
pripísal B. Šarkan. Na druhom mieste so
16-sekundovou stratou dobehol J. Benko.
J. Benko pred týždňom (11. októbra) zvíťazil na 43. ročníku cestného behu v Stráňavách.
Mgr. Milan Slivka

INZP 12/14

Profil nezávislého kandidáta na primátora

Vek: 58 rokov – najmladší zo 6-tich súrodencov
Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická – ekonomika priemyslu – 1985
Kurzy:
• Odborná asistencia – tvorba a manažovanie projektov
hradených z európskych prostriedkov - 2004,
• Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor - 2007,
• ECDL Európsky vodičský preukaz na počítače - 2008,
• Teória a prax verejného obstarávania - 2010,
Zamestnanie: Pracoval v KLF – ZVL Kysucké Nové Mesto a na Generálnom
riaditeľstve koncernu ZVL v Považskej Bystrici v riadiacich a ekonomických
pozíciách do roku 1994.
Od r. 1994 do r. 2003 práca v bankovníctve a finančníctve.
Od r. 2003 do r. 2007 v INA KYSUCE a. s. Kysucké Nové Mesto.
Od r. 2007 pracuje ako kontrolór na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
Verejné funkcie:
– poslanec Mestského zastupiteľstva v KNM 2006 – 2010,
2010 – 2014
– člen mestskej rady a predseda komisie finančnej a správy
majetku
Rodina: ženatý, tri deti, štyri vnúčatá

Zvesti

Tézy volebného programu pre volebné obdobie 2014 – 2018:
1. Pokračovať v rozvoji regiónu dolných Kysúc s využitím dotácií z fondov
EÚ posilnením investičného odd. resp. zriadením samostatného oddelenia pre prípravu projektov.
2. Riešiť dokončenie rozostavaných investícií v našom meste (rozostavaná
budova ZŠ na Kamencoch, plaváreň a pod.).
3. Obnoviť výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny vrátane technickej vybavenosti (chodníky, parkoviská, verejné osvetlenie, detské ihriská, lavičky a pod.).
4. Vybudovanie verejných toaliet v centrálnej mestskej zóne.
5. Obnova autobusového nástupišťa zapojením VÚC, združenia miest
a obcí dolných Kysúc a podnikateľskej sféry.
6. Komplexne riešiť dopravnú infraštruktúru v meste, vrátane diaľničného
privádzača, opravu mestských komunikácií aj mimo centra mesta (napr.
cestu do Škorčia pri lipke a v mestských častiach).
7. Zabezpečiť pokračovanie cyklotrasy, z bystrickej doliny od Krásna nad
Kysucou cez Kysucké Nové Mesto až do Žiliny. Pokračovať v podpore
ľudových tradícií (kysucké hody, fašiangy – pochod masiek a pochovávanie basy, živý betlehem, varenie gulášu) a rozšíriť o nové (vianočná
alebo novoročná kapustnica, fašiangová zabíjačka, majáles a pod.).
8. Zvýšiť kapacitu predškolských zariadení (materských škôl a detských
jaslí) v našom meste.
9. Podporovať folklórne, umelecké súbory a netradičné športy (florbal, hokejbal, atletika, turistika, rybolov a pod.) z nášho mesta.
10. Pokračovať v spolupráci medzi mestom občianskymi a záujmovými
združeniami (kluby seniorov, hasiči, únia žien, športové kluby, ľudové a
umelecké súbory, záhradkári, chovatelia a pod.).
11. Zvýšiť bezpečnosť občanov a poriadku v meste a jeho častiach posilnením mestskej polície v rizikových častiach aj o dobrovoľné hliadky z radov občanov.
12. Vybudovať vyššiu úroveň spolupráce medzi mestom, VÚC (aj zapojením
poslancov VÚC), katolíckou cirkvou, štátnou správou (Okresný úrad,
Úrad práce, finančná správa) a podnikateľským sektorom (INA, ZVL,
združením malých a stredných podnikateľov dolných Kysúc).
13.		Zabezpečiť pracovné príležitosti pre mladých obyvateľov nášho mesta.
14. Zvýšiť transparentnosť nášho mesta, čo sa preukáže zlepšením postavenia v rebríčku hodnotenia TIS Otvorená samospráva.
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ŠPORT

V nedeľu 5. októbra sa v rámci 91. ročníka
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
konali majstrovstvá Slovenska v maratóne. Z
pretekárov MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto
najväčší úspech dosiahla Adriana Vitková,
zverenkyňa Milana Skokana. Vo svojej maratónskej premiére dobehla na výbornom druhom mieste v čase 2:58:00. Na štart maratónu sa postavili aj naši bežci. Matej Fabšík (na
M-SR 15. miesto), Michal Kavacký (18.) a Pa-

28.10. - 15.11.2014
Mestská knižnica KNM
Malá galéria
Výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ
KNM. Vernisáž sa uskutoční v utorok
o 15:00 h.
Finančne podporil ŽSK.
6. 11. 2014, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Dobroty starej mamy
9. ročník podujatia s pečením domácich
dobrôt starých materí - kapustníkov
a štrúdlí a pod. Organizuje SMER-SD
v KNM.

KULTÚRNE SPEKTRUM

8.11. 2014
Cestou Viliama Galvánka
Vydajte sa Cestou Viliama Galvánka
na Javorníky. Organizuje Športklub
turistiky KNM.
Informácie: www.sktknm.sk
9.11. 2014
Martinský výstup
Martinský výstup na Osnicu. Organizuje
Športklub turistiky KNM.
Informácie: www.sktknm.sk
10. - 30.11. 2014
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava
výherných
výtvarných
prác detí a žiakov
29. ročníka
celoslovenskej
súťaže
Vesmír
očami detí.

17.11. 2014
Zamykanie Kysuckej brány
13. ročník podujatia Zamykanie Kysuckej
brány. Výstup na Brodnianku.
Informácie: www.sktknm.sk
22.11. 2014, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Katarínska country zábava s Niagarou
8. ročník Katarínskej country zábavy so
skupinou Niagara. Hosť večera Stano Palúch so skupinou. Pripravené sú grilované
špeciality, tombola a mnoho iného. Do
tanca bude hrať country skupina Zálesáci.
Štýlové oblečenie (džínsy, kockovaná košeľa, klobúk) vítané.
Vstupné: 8 € (v cene pivo, káva, minerálka, chlieb s masťou)
27.11. 2014, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ KNM
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre
verejnosť.

28.11. 2014 - 20.01. 2015
Kaštieľ Radoľa
Ako sa zdobia Vianoce so Živenou
Výstava vianočných dekorácií z tvorby
členiek Živeny.
1. - 12.12. 2014
Mestská knižnica KNM

12.11. 2014, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ KNM
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ
pre verejnosť.
14.11. 2014, 10:00 h.
Dom kultúry KNM
Deň študentstva
Slávnostná akadémia spojená s oceňovaním úspešných študentov k príležitosti
Dňa študentstva (17. 11.)

Medzinárodný festival
v našom meste

Rozprávková krajina
Putovná výstava Vítězslavy Klimtovej,
výtvarníčky a spisovateľky. Nazrite do
rozprávkového sveta pomocou jej bábok
víl a škriatkov, ktorí majú vlastné mená
v slovenčine aj latinčine. Napr. Permoník
knižný, Metallicola librarius.

Piaty ročník jedinečného medzinárodného
festivalu zborového umenia Žilina Voce
Magna 2014, ktorý organizoval Žilinský
zmiešaný zbor v spolupráci s mestom Žilina a Kysucké Nové Mesto, sa konal aj v
našom meste. Vo štvrtok podvečer sa rozozneli hlasy troch zborov vo farskom kostole
Panny Márie. Na úvod sa predstavil Komorný miešaný zbor Omnia, dirigovala ho
Monika Bažíková. Členovia zboru si svojim
výkonom vyspievali obrovský potlesk od
poslucháčov. Miešaný zbor Konzervatória
Žilina najskôr predstavil ženskú časť, v
ďalších piesňach sa pridali aj muži. Ženský
zbor dirigovala Anna Kureková, miešaný
zbor Štefan Sedlický. A na záver svoje spevácke umenie ukázal organizátor podujatia
Žilinský miešaný zbor tiež pod taktovkou
Štefana Sedlického. Úžasné vystúpenia si
zaslúžili silný potlesk, tak ako boli silné
hlasy spevákov.
Na záver sa dočkali Kysučania hudobného prekvapenia. Spoločne vystúpili všetky zbory, čo predstavovalo viac ako 100
hlasov. Speváci sa rozostúpili okolo celého
priestoru, a tak ponúkli divákom neopakovateľnú atmosféru umeleckého zážitku.
Programom sprevádzala Michaela Pastorková-Závodná.

D. Š
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