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Strašilo vo veži?
Vo veži nestrašilo, ale celkom isto strašilo v knižnici. Strašila strašidelná partia: múmia neznámeho spisovateľa,
halloweenske tekvičky Janka a Števka

Milí Kysučania,
ďakujem Vám za prejavenú dôveru vo voľbách. Sľubujem, že sa budem aj naďalej snažiť vykonávať túto funkciu v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva zodpovedne, podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Chcem počúvať Vaše názory, pripomienky, plniť volebný program s cieľom stáleho zlepšovania životných podmienok
pre obyvateľov nášho mesta.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Vianoce majú čarovnú atmosféru, ulice aj príbytky
osvetľujú vianočné svetielka. Nech aj do Vašich sŕdc vstúpia iskierky šťastia, lásky
a spokojnosti a osvetlia Vašu cestu v nastávajúcich dňoch, aby bola bez prekážok.
Prajem Vám tiež príjemné stretnutia s priateľmi a rodinou, nech tieto stretnutia sú plné úprimných blahoželaní a milých prekvapení. Nech Váš domov
vonia perníkmi a štedrovečerný stôl je bohatý a nezabudnuteľný.
Šťastné a požehnané vianočné sviatky.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

a Drakulova manželka. Všetci sú zamestnaní v knižnici, síce cez deň ako
knihovníčky, ale každoročne 29. októbra
sa menia na krvilačné príšery a strávia
so svojimi mladými čitateľmi dušičkový
večer v halloweenskom štýle.
Čitatelia preukázali svoju nebojácnosť
plnením strašidelných úloh. Vypili nielen hnusný prípitok z krvi a plávajúcimi
očnými buľvami, zjedli nechutné pavúčie očká a ako dezert bola podávaná krvavá bábovka upečená mamičkou našich
čitateľov.

pokračovanie na str. 5
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír JEŽO
Na Slovensku je po komunálnych voľbách.
V mestách, ale i obciach, nastal čas relatívneho pokoja. Je po období, keď sa dalo napätie
krájať, keď vášne gradovali a predvolebné
sľuby hraničiace s nenormálnosťou obťažovali
celý slovenský národ. V našom meste až taká
napätá situácia nebola, keďže pred štyrmi
rokmi bola volebná kampaň neporovnateľne
agresívnejšia. Ale aj tak niektoré vyhlásenia
kandidátov na poslancov resp. primátora mesta zaváňali frázami a nezmyselnými vyhláseniami. Teraz je potrebné pokračovať v práci
a nenechať sa nimi znechutiť. V našom meste,
chvála pánu Bohu, prevažná väčšina občanov
nenaletela podobným frázam. Nechcem ich
hodnotiť, načo sa k tomu vracať, len musím
povedať, že niektoré boli až úsmevné. A to, samozrejme, nielen v Kysuckom Novom Meste.
V našom meste sa volieb zúčastnilo 5 517 voličov z celkového počtu 12.783 občanov, ktorí
boli zapísaní v zozname voličov. Účasť teda
predstavovala 43.15 %.
Každé mesto a každá obec je závislá od podielových daní, ktoré prichádzajú zo štátu
a ich výška je závislá od počtu obyvateľov,
ale taktiež od toho, ako sa štátu darí vyberať
dane z príjmu. Je to najväčšia finančná čiast-

ka, ktorou mesto disponuje. Potom sú tu ešte
príjmy pozostávajúce z daní z nehnuteľností,
príjmy z nájmu nehnuteľností a občas z predaja majetku, ďalej sú to príjmy evidované
ako poplatky za komunálny odpad, tieto však
nepokrývajú ani výdavky, ktoré musíme zaplatiť dodávateľskej firme zabezpečujúcej
odvoz a spracovanie tohto odpadu. Možno
spomenúť tiež rôzne správne poplatky, ktoré
ostávajú v mestskej pokladni (napr. za overovanie, poplatky na stavebnom úrade, matrike
a pod.). Na druhej strane musím uviesť nevyhnutné výdavky, ktoré musíme automaticky
posunúť príspevkovým a rozpočtovým organizáciám mesta (Mestské kultúrno-športové
stredisko KNM, Údržba mesta, štyri materské školy – 9. mája, Litovelská, Komenského
a Budatínska Lehota, dve ďalšie školské zariadenia – Základná umelecká škola a Centrum
voľného času). Z podielových daní platíme
tiež školské jedálne základných škôl a školské
kluby detí, ktoré patria do originálnych kompetencií mesta. Na činnosť troch základných
škôl v našom meste (Nábrežná, Clementisova
a Dolinský potok) síce dostávame finančné
prostriedky ako na prenesený výkon štátnej
správy (mzdy učiteľov a na prevádzkové ná-

klady – energie), ale finančné prostriedky už
nedostávame na rôzne prevádzkové havárie,
ktoré v mnohých prípadoch dosahujú nemalé finančné čiastky (zatekanie striech, rôzne
poruchy drahých elektrických spotrebičov
a pod.), ktoré sa v mnohých prípadoch realizujú ako investičné akcie mesta. Týmto chcem
povedať, že môžeme robiť len to, na čo máme
a čo je všeobecne potrebné.
Chcem občanom pripomenúť, že zo zákona
nemôžeme finančné prostriedky investovať
do majetku, ktorý nie je vo vlastníctve mesta. Teda napr., keby sme chceli vybudovať
novú pozemnú komunikáciu alebo ju zrekon
štruovať, prípadne cyklistický chodník, museli by sme byť majitelia pozemku alebo ho mať
aspoň v užívaní, prípadne odkúpený od vlastníkov. Na to sú ale potrebné ďalšie finančné
prostriedky, lebo nik nám ho nedá za 1 €. Tým
chcem vlastne povedať, že je až okázalé a čudné, keď si kandidát na funkciu primátora alebo
poslanca dá takéto ciele do svojho volebného
programu, hoci vie, že sa ani nemôžu zrealizovať. Toto bolo ale vždy a vždy asi aj bude.
Je len na občanoch, ako si dokážu vyhodnotiť
takéto predsavzatia kandidátov. A treba povedať, že sa to netýka len komunálnych volieb.
INZP14/14
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Preneste si
HYPOTÉKU
a plaťte menej

Hymna študentov Gaudeamus otvorila slávnostný program odovzdávania ocenení najlepším študentom štyroch stredných škôl z KNM,
ktoré sa konalo 14. novembra pri príležitosti
Dňa študentstva. Následne moderátor podujatia PaedDr. Pavol Zátek privítal prítomných
hostí: primátora mesta Ing. Jána Hartela,
vedúceho odboru školstva, sociálnych vecí
a zdravotníctva Mgr. Ladislava Vendrinského,
riaditeľov a zástupcov stredných škôl, predsedníčku komisie školstva Janku Drexlerovú
a samozrejme študentov. Ešte pred samotným
odovzdávaním ocenení prítomných pozdravil
primátor mesta, vo svojom príhovore pripomenul udalosti, ktoré viedli k vzniku Dňa
študentstva. Tiež poukázal na to, aby študenti
brali svoje vzdelávanie zodpovedne, nakoľko
práve ich získané vedomosti a zručnosti budú

základným kameňom ich budúcnosti, zamestnania a úspechov.
Prestávky v programe vyplňovali hudbou aj
slovom žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy KNM. Vystúpilo Jazz Combo,
žiaci literárno-dramatického odboru v ZUŠ
KNM pod vedením Mgr. Anny Vlčkovej Pavol
Mazúr, Anton Lisko, Eva Suchárová a Martin
Kršák hrou na akordeón, pod vedením Mgr.
Art Ivana Hudeca. A program postupne gradoval. V závere sme sa dozvedeli, že primátor
každoročne udeľuje Cenu primátora mesta
zaujímavým osobnostiam, ktoré sú úspešné
na poli kultúry, športu, odbornej práce a pod.
Tento rok sa však rozhodol, že toto ocenenie
si zaslúžia aj mladí ľudia, a tak v závere na
pódium domu kultúry vystúpili dvaja rodičia,
ktorí v zastúpení svojich detí prevzali z rúk

Kto sa najlepšie staral o priľahlý pozemok?
Už poznáme víťazov Súťaže o najkrajší priľahlý pozemok. Počasie tento rok bolo veľmi
premenlivé, ale ani to neodradilo ženy, ktoré
obrábajú kvetinové záhonky pri bytovkách
s radosťou. Zapojili sa do súťaže s cieľom nie-

len vyhrať, ale najmä urobiť si svoje okolie
krajším. Vo štvrtok 30.10. 2014 pozval primátor mesta Ing. Ján Hartel v spolupráci s predsedom komisie životného prostredia Miloslavom Suchánkom a pracovníčkou referátu
životného prostredia Ing. Zuzanou Kubicovou
súťažiacich do svadobnej siene mestského
úradu. Na úvod im poďakoval za ich nezištnú
prácu. Uviedol, že tieto ženy sú nasledovania
hodným príkladom a tiež, že verí vo väčší počet účastníkov budúcoročnej súťaže. Z jeho
rúk si ženy postupne prevzali svoje ceny.
Kategória štátne inštitúcie:
1. ZpSaDSS – Litovelská
2. ZpSaDSS – Štúrova

Mesto získalo ocenenie
ITAPA je najväčšie podujatie svojho druhu na
Slovensku a jeho cieľom je zvýšiť prestíž informačných technológií v celej spoločnosti,
prinášať informácie o najnovších projektoch,
trendoch a skúsenostiach v oblasti informatizácie verejnej správy, oceniť a podporiť najlepšie zrealizované IT projekty vo verejnej správe
a vytvoriť miesto pre získavanie strategických
kontaktov.

Spolu s medzinárodným kongresom ITAPA bola
založená tiež jedinečná súťaž o najlepšie projekty, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie verejnej správy prostredníctvom využívania
informačných a komunikačných technológií.
Pri tejto príležitosti bola 11.11. 2014 mestu
a dodávateľským firmám udelená Cena ITAPA
2014 za 2. miesto v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt Integrácia mapového systému

primátora túto vzácnu Cenu primátora mesta.
Za športové úspechy v cyklotriale získal cenu
Ladislav Jánoška a za krásne reprezentovanie mesta hrou na akordeón Denis Dubjel.
Cenu za svoje školské úspechy pri príležitosti dňa
študentstva získali:
Patrícia Kekelyová, Bronislava Púčeková, Katarína Kováčová, Erika Hlavatá, Alexander
Backa, Andrea Šidlová (Gymnázium KNM)
Stanislav Malík, Nikola Štefundová, Martin
Krupík, Jozef Knapec, Jakub Kristek, Roman
Kuriak (Stredná odborná škola strojnícka
KNM)
Samuel Sidor, Pavol Olbert, Dávid Srníček,
Michaela Jarošová, Martina, Jozef Privarčák
(Spojená škola KNM)
Veronika Matejčíková, Martin Biznár, Michaela Gáborová, Lukáš Chlebek, Michal Gaňa,
(SŠ internátna)
D. Š.

Kategória priľahlé dvory, resp. pozemky miestnych obyvateľov žijúcich v bytových domoch
I. oblasť Lipová, Murgašova, Dol. potok, Litovelská, Matice slovenskej, Clementisova
1. Mgr. Daniela Galvánková, Matice slovenskej
2. Štefánia Ševčíková, Lipová
3. Mgr. Daniela Podoláková, Dolinský potok
4. Ing. Jana Špiriaková, Matice slovenskej
II. oblasť Kamence
1. Frederika Maťašovská, 9. mája
2. Alena Nováková, ČSA
3. Alena Zuziaková, Štúrova
4. Mgr. Eva Minárová, ČSA
Verím, že touto cestou im môžem v mene
všetkých pogratulovať a poďakovať.
D. Š.

so stavebným úradom.
Podávateľom projektu bolo Mesto KNM
a ocenenie získalo
spoločne s dodávateľskými firmami VITA
Software, s. r. o. a Softplan Slovakia, s. r. o. Projekt zabezpečuje stavebným úradom automatické získanie mapových podkladov, čím odstraňuje ručnú editáciu
v mapovom systéme.
D. Š.

Pozvánky na zasadnutie MsZ KNM
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať
dňa 4. decembra 2014 o 13,00 hod. v zasadačke Mestského úradu
v KNM. Ďalšie zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva sa
bude konať 15.12. 2014 o 13:00 hod.

Zvesti

Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy
prenos zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť
Antechnet s.r.o. Podrobný program rokovania bude zverejnený na
webovej stránke mesta.
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SPRAVODAJSTVO

Deň študentstva priniesol ocenenie 25 študentom

Klienti DSS sa výborne zabávali na vlastnej Módnej show
tínedžer. Po nich sa v hlavnej sále domu kultúry predstavili účastníci Módnej show v rozmanitých módnych outfitoch, často svoje minútu
slávy okorenili vtipnými vstupmi či tanečnými
ukážkami. Postarali sa tak o dobrú náladu prísediacich priateľov. Tlieskali aj vzácni hostia
riaditeľka hosťujúcej organizácie Ing. Miriam

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb v KNM usporiadalo 5. ročník podujatia s názvom Módna show. Zúčastnili sa na nej
klienti zo šiestich domovov sociálnych služieb
v Čadci, Žiline a KNM. O zábavu nebola núdza.
Na úvod žilky v tele rozihrali svojim tanečným
umením členky súboru country tanca Niagara

Krásne ocenenie pre SOŠs

SPRAVODAJSTVO

V priestoroch Smolenického zámku sa zišli
odborníci z praxe a akademickej obce, hostia
z Českej republiky, Poľska, Ruska, Rumunska,
Francúzska a Veľkej Británie na konferencii,
v rámci ktorej dekanka Fakulty masmediálnej
komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda
v Trnave odovzdala riaditeľovi školy Strednej
odbornej školy strojníckej v KNM a zástupkyni pre praktické vyučovanie ocenenie Gra-

Nová vianočná výzdoba

pracovníci Údržby mesta, budú odnímateľné
a budú teda slúžiť len počas vianočných sviatkov. Tesniace krúžky na stĺpy vyrobili žiaci
SOŠ strojníckej.
Veríme, že sa Vám nová výzdoba, ktorá bude
dlhá až 6 metrov a bude mať flash efekt, bude

Práve v týchto dňoch pracovníci Údržby mesta
inštalujú na pripravené stĺpy 13 kusov novej
vianočnej výzdoby. Tieto stĺpy na Belanského
ulici, ktoré svojpomocne zhotovili a osadili

Bugrová a zástupkyňa
primátora Ing. Jana
Svrčková. Na záver sa
všetci spoločne roztancovali na parkete.
D. Š.

nátt 2014 za jedinečné aktivity vzdelávacích
inštitúcií, ktoré šíria myšlienku spoločenskej
zodpovednosti. Stredná odborná škola strojnícka tak získala okrem finančného grantu poukaz na služby fakultnej kreatívnej a eventovej
agentúry Atteliér a pýchu fakulty almanach
Muuza. Autorka projektu Škola vo firme, firma
v škole Mgr. Ballayová prezentovala aktivity
školy a spoluprácu s firmami v regióne v oblasti odborného vzdelávania žiakov a možnosti
získania zamestnania po skončení štúdia.

páčiť a do mesta prinesie pôsobivú sviatočnú
atmosféru. Spustená bude 5. decembra pri
oslave sv. Mikuláša a svietiť bude do sviatku
Troch kráľov (6.1. 2015).
D. Š.
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18:48
20:48
19:27

21:27
20:48
23:27
21:27

LeoEx/A
H
x, C
r, H
x,
C
r, H
RegioJ/H
F, C
RegioJ/H
r C
F,
r
r
r
RegioJ/H
RegioJ/H
r
rx, C
x, C
r
rF, C
r, 7C
F,
r, 7
r
r
x, 7, B
r 7, B
x,
r
r, 4,5,7
r, 4,5,7

23:27
nejde 24.,31.12

nejde 20.12.-6.1
25. a 26.12.;1.1.;21.4.
nejde

E
G

nejde 24.,31.12
6.7.-31.8.
nejde

D
F

nejde
a 26.12.;1.1.;21.4.
ide v x,25.
nejde
16.-20.2.; 1.7.-1.9.

H
E

nejde 25.12.;1.1
6.7.-31.8.

A
F

nejde
ide v x,25.12.;
nejde 1.1.
16.-20.2.; 1.7.-1.9.

1-7
H

dni
v týždni
nejde
25.12.;1.1

A

nejde 25.12.; 1.1.

1-7

dni v týždni

Od 14. decembra
pribudnú
dva spoje
Pred tohtoročnými Vianocami
chce spoje z Prahy do Ostravy cez Žilinu do Košíc predĺžiť
český súkromný dopravca Leo
Express. Plánuje nasadiť svoje
súpravy na trať severným Slovenskom po zmene grafikonu
od 14. decembra. Premávať by
mali dva páry súprav denne. Po
tomto termíne majú jazdiť na
linke Bratislava - Žilina - Košice súkromné rýchliky českej
firmy RegioJet. Štyri páry IC
vlakov na trati, spájajúcej dve
najväčšie slovenské mestá doplní jeden pár medzi Žilinou
a Košicami. Bude tak predĺžený
rýchlik z Prahy cez Ostravu,
ktorý zatiaľ končí v Žiline.
Odchody týchto vlakov nájdete
v tabuľke.
D. Š.

O čom
sa písalo
vo Zvestiach 12/1994
V stredu 16. novembra odovzdala
firma Stavouniverzál v KNM primátorovi mesta Ing. Ladislavovi
Suhayovi hotovú stavbu – zrekonštruované Námestie slobody.
Na dielo trvalej hodnoty vynaložilo mesto 8 miliónov korún.
Súčasťou stavebných prác bolo aj
položenie rozvodu plynu, rekonštrukcia vodovodného potrubia
a uloženie vzdušných vedení do
zeme. Námestie slobody získalo
aj zámkovú dlažbu, nové parkové
osvetlenie a zeleň.
Vo štvrtok 27.10. prestrihol primátor mesta pásku pri vstupe
na novú pešiu lávku, ktorá spája
brehy rieky Kysuce medzi KNM
a Budatínskou Lehotou. Lávka
meria 80 m.
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Dňa 21. 10. 2014 sa vo veľkej sále Domu
kultúry v KNM konalo podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a Roka Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska,
ktoré organizoval Miestny Spolok sv. Vojtecha v spolupráci s mestom KNM za účasti primátora mesta Ing. Jána Hartela, vdp.
Mons. Andreja Sandanusa, prednostu OÚ Žilina Ing. Vladimíra Macáška, víceprimátorky
Ing. Jany Svrčkovej, vedúceho odd. školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ KNM
Mgr. Ladislava Vendrinského a ďalších hostí.
Hodnotný kultúrny program zahájili mažoretky Asanka, po nich sa v prvej časti predstavili najmenší žiaci zo ZUŠ – LDO pod vedením

Strašilo vo veži?
(pokračovanie zo str. 1)
Nezľakli sa ani čítania z hororových kníh len
pri baterkách a lampáši. Po čítaní nasledovala módna prehliadka, ktorej sa zúčastnili tie

Nie slová, ale skutky...
Ako ste už iste postrehli, od septembra začala
pôsobiť v našom meste bez registrácie elokovaného pracoviska SZUŠ z Martina. V novembrovom čísle Kysuckého žurnálu, bol uverejnený
článok, v ktorom sa pán zriaďovateľ, Miroslav
Frolo, verejne vyjadruje o „direktívnom zamietnutí“ 14 poslancov o osude SZUŠ, a tiež opisuje
akýsi strach našej ZUŠ v KNM z konkurencie.
Nedalo nám nereagovať na tieto vyjadrenia
a preto ponúkame pár slov pre vysvetlenie.
Základná umelecká škola v KNM poskytuje plnohodnotné umelecké vzdelanie vo všetkých
odboroch už 60 rokov. Počas tejto dlhej histórie sa môže popýšiť úspechom nielen žiakov,
ale i pedagógov. Vyjadrenie pána zriaďovateľa
SZUŠ na mestskom zastupiteľstve o tom, že
„o ZUŠ v KNM nikto nikde nepočul“ sú nepravdivé. Škola vychovala osobnosti, ktoré reprezentujú a šíria jej dobré meno, ale i meno
nášho mesta a Slovenska po celom svete. Veď si
len spomeňte na Gustáva Beláčka (sólista SND
v Bratislave, ktorý počas svojej bohatej kariéry

p. uč. Mgr. Anny Vlčkovej, ktorí zožali veľký
úspech. V ďalšej časti sa predstavili žiaci ZUŠ
v hre na dychové nástroje a talentovaný heligonkár. Svojim programom zaujali aj klienti
z DSS pre deti a dospelých z Čadce – Horelice
v scénke o repke. Ďalej sa predstavili klienti CSS Fantázia – pracovisko H. Vadičov. Po
prvýkrát na našom podujatí sa zúčastnili deti
z MŠ Budatínska Lehota, ktoré si získali divákov v sále. Na záver vystúpila FS Lehoťanka
z Budatínskej Lehoty.
Každé jedno vystúpenie bolo originálne
a jedinečné, ale čo je dôležité, že na našom
podujatí vystúpili spoločne hendikepovaní
so zdravými, o čo sa už roky usilujeme. Slávnostnú a príjemnú atmosféru navodila aj
nádherná pieseň Ave Maria v podaní pedagógov zo ZUŠ KNM Mgr. Aleny Ďuriakovej

a Zdenka Mravca, ktorý aj sprevádzal na klavíri. Sponzorom akcie bol Spolok sv. Vojtecha
KNM s podporou Ing. Jána Hartela, Mgr.
Dušana Kormana, Ing. Vladimíra Macáška
a Ing. Oľgy Mališkovej. Moderátorom podujatia bola Mgr. Alena Ďuriaková.
Magda Harceková

najstrašnejšie kostýmy bubákov, bosoriek,
kostlivcov a upírov. Nebojácne sa popasovali
aj s nasledujúcou úlohou, ktorej cieľom bolo
vytvorenie najvierohodnejšej múmie z toaletného papiera. Nenudili sa ani tí, ktorí práve nemumifikovali, pretože sa dali maľovať

halloweenskými symbolmi na tvár. V závere
vyrábali odporných pavúkov a vyzdobili nimi
pripravenú pavúčiu sieť.
knihovníčky

spieval v Ženeve, Bruseli, Viedni, Japonsku,
Brazílii, USA i Kanade), Pavla Bršlíka (tenorista pôsobiaci v Paríži, Londýne, Mníchove,
Berlíne, Zurichu či v Metropolitnej opere v New
Yorku), Stanislava Palúcha (huslista venujúci sa
komornej hre, vystupujúci s vlastným zoskupením Pacora Trio), Katarínu Vovkovú (opera
Opava) a mnoho ďalších. Veľa našich ďalších
absolventov našlo uplatnenie nielen v umeleckej brandži, ale pôsobia aj ako učitelia, profesori a naďalej odovzdávajú svoje vedomosti žiakom. Tanečný odbor má tiež dlhoročnú tradíciu
s množstvom ocenení a niekoľkými absolventami študujúcimi na konzervatóriách.
Dňa 12. júna 2014 sa uskutočnilo MsZ, na ktorom bola prerokovaná žiadosť SZUŠ Martin
o zriadenie elokovaného pracoviska v KNM.
V tomto čase táto škola však už niekoľko rokov
pôsobila v okolitých obciach, avšak bez toho,
aby boli tieto ich pobočky riadne registrované
Ministerstvom školstva SR. Z ich strany neboli
splnené zákonné podmienky na vykonávanie
činnosti SZUŠ. Na toto zasadnutie bola prizvaná zástupkyňa riaditeľky ZUŠ v KNM, Mgr. Katarína Mrvečková, ktorá poslancov oboznámila

s činnosťou ZUŠ a s dôvodmi, prečo nepovažuje
zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ Martin
v meste z potrebné. Vzhľadom k týmto skutočnostiam poslanci zvážili všetky riziká a fakty,
a tak vyjadrili svoj názor v hlasovaní, kde 14
z 18 prítomných poslancov nesúhlasilo so zriadením elokovaného pracoviska SZUŠ v KNM.
Nazývať toto rozhodnutie poslancov „direktívnym rozhodnutím, ktorým mesto cielene bráni
kvalitnej výučbe“, sa nám zdajú byť predsa len
príliš silné slová zriaďovateľa SZUŠ. SZUŠ totiž
nerešpektuje vyjadrenie mesta a aj napriek jeho
nesúhlasu pôsobí od septembra v Pastoračnom
centre sv. Jakuba.
Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom navštevujúcich ZUŠ, budeme sa snažiť urobiť všetko
pre to, aby sme naplnili všetky ich požiadavky. Ďakujeme tiež žiakom, ktorí sa vrátili zo
SZUŠ k nám späť, čo je pre nás samo o sebe
úspechom. ZUŠ poskytuje umelecké vzdelanie
všetkým žiakom bez rozdielu, žiakom z rodín
v hmotnej núdzi poskytuje naďalej vzdelanie
bezplatne, tak ako to ukladá zákon o výchove
a vzdelávaní.
vedenie ZUŠ

PoďakovaniA
Klub Sclerosis Multiplex KNM touto cestou
ďakuje všetkým ľuďom dobrej vôle a sponzorom (Lekáreň Sv. Lukáša, Reklama Kandrik,
Jednota Vajanského ul.) za podporu našej
klubovej činnosti v roku 2014 a želá pokojné
Vianoce a veľa úspechov v novom roku 2015.
M. Vavricová

Zvesti

Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám za prejavenú dôveru vo voľbách. Hlasy, ktoré ste mi dali, si veľmi vážim.
Chcem Vás ubezpečiť, že sa i naďalej budem
snažiť konať v prospech občanov nášho mesta.
Mgr. Milan Slivka

Priatelia Kysučania,
ďakujem všetkým, ktorí ste ma podporili
a odovzdali mi svoj hlas na primátora a poslanca. Verím, že opäť Vás nesklamem, ako
poslanec sa budem snažiť robiť všetko pre
rozvoj nášho mesta. Gratulujem, primátorovi p. Hartelovi k jeho úspechu.
Ivan Poláček
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Uctili sme si starších
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MESTO INFORMUJE

Výsledky volieb do orgánov miestnej samosprávy, ktoré sa konali 15.11. 2014
7
Lenka Vlčková
223
Výsledky hlasovania vo voľbách primátora
8
Božena Peťková
196
					
9
Michal Ivánek, Ing., PhD.
166
		
10 Stanislav Čavajda, Ing.
153
1. Ján Hartel, Ing.
3237
11 Filip Macášek
147
2 Ivan Poláček
839
12 Peter Kurka
142
3 Felicita Chromjaková,
13 Ľubomír Šutý
123
prof., Ing., PhD.
488
14 Anton Marčan, Ing.
121
4 Vavrín Randa, Ing.
412
15 Martin Ceglédi
76
5 Rudolf Drexler, Ing.
328
16 Milan Sládek, Ing.
70
6 Andrea Ondreášová, JUDr.
88
17 Lucia Ondrušková, Ing.
63
				
				
Výsledky hlasovania za poslancov mestského za3. 1
stupiteľstva podľa volebných obvodov			
Ondrej Holienčík, Ing., Mgr. 169
		
2
Jozef Jakubík
151
1. 1. Vavrín Randa, Ing.
475
Náhradníci		
3. Štefan Kuba
112
2
Dušan Mičian
462
4
Miroslav Sloboda
93
3
Matej Fabšík, Mgr.
342
4
Marián Mihalda, Ing.
298
5
Monika Bačová, Ing.
80
Náhradníci		
6
Milan Bileš
63
5
Dana Nekorancová, Mgr.
175
7
Jana Randová
63
6
Peter Kobrtek
166
8
Jakub Bača, Ing.
61
7
Radoslav Petruňa
161
9
Ján Patyk
46
8
Anna Damašková, Mgr.
144
				
Andrea Ondreášová, JUDr.
142
9
4. 1. František Šerík, Mgr.
339
10 Andrea Macejková, Mgr.
116
2
Daniel Bandura, Mgr.
337
				
3
Ľubomír Golis, Ing.
283
2. 1. Ivan Poláček
594
Náhradníci		
2
Milan Slivka, Mgr.
431
4
Patrik Varoš
193
3
Roman Stecher, Bc.
378
5
Ladislav Feiler, Mgr.
171
4
Igor Behúň, Ing.
309
6
Mária Hlaváčová
113
Náhradníci		
7
Roman Šarina
93
5
Felicita Chromjaková,
8
Marián Korman, Bc.
84
		
prof., Ing., PhD.
309
9
Martin Bíleš
77
6
Štefan Richtárik
246
10 Vladimír Majc, Bc.
67

Čo ponúkajú stredné školy
Mesto Kysucké Nové Mesto organizuje pre
základné školy v meste a okrese KNM 3. prezentáciu stredných škôl pod názvom Čo ponúkajú stredné školy mesta KNM. Bude sa konať
v Dome kultúry KNM v stredu 10. decembra
od 8:00 hod.
Podujatie je určené žiakom, ktorí sa rozhodujú, kam po skončení základnej alebo strednej
školy. Rodič ako zákonný zástupca žiaka môže
podľa prezentácií troch stredných škôl v KNM
uľahčiť správnosť voľby zamerania stredoškol-

FOTOPOSTREH

ského štúdia na základe schopností, záujmov
dieťaťa a dosahovaných vzdelávacích výsledkov v základnej škole. Poradenstvo formou
programu Proforient bude na podujatí zabezpečovať CPPPaP KNM.
Aké informácie je možné získať: možnosti štúdia na jednotlivých stredných školách, podrobný prehľad o študijných a učebných odboroch, možnosť pozrieť ukážky prác a výrobkov
študentov, prehľad o službách zamestnanosť.

Nahliadnutie do histórie
760. výročie prvej písomnej zmienky
Prvá písomná zmienka je údaj, ktorý nehovorí
o vzniku obce, ale o prvom písomnom zázname, v ktorom sa prvýkrát spomína konkrétna
obec, ktorá už bola trvalo osídlená sídlištnou
jednotkou. Vznik obce je obyčajne starší o niekoľko rokov až storočí a málokedy známy.
Najstaršou správou týkajúcou sa Kysúc je donácia Bela IV. z roku 1244, ktorou Bohumír,
syn Sebeslava, získal zem pri hraniciach Poľska, takzvanú „Kis Zudce“. Podľa uvedenej listiny išlo o majetok na západ od rieky Krupise
(Kysuce), popri ktorej viedla krajinská cesta

11 Ladislav Šarina
55
12 Stanislav Luhový
52
13 Petra Janecová
50
				
5. 1. Miloš Ševec, Ing., PhD.
250
2
Milan Palčisko
170
Náhradníci			
3
Zuzana Hutyrová, Mgr.
164
4
Pavel Urban, PhDr., PhD.
144
5
Milan Neveďal, Mgr.
131
6
Oľga Koptáková
78
				
6. 1. Ľubomír Ježo, JUDr.
301
2
Rudolf Drexler, Ing.
165
Náhradníci		
3
Branislav Neslušan
149
4
Vladimír Macášek, Ing.
142
5
Milan Očko, JUDr., Ing.
136
6
Ján Korman
113
7
Ľubomír Šteiniger, Mgr.
87
8
Dušan Korman, Mgr.
86
9
Martin Paluch
77
10 Ján Stolárik
64
				
7. 1. Jana Svrčková, Ing.
154
Náhradníci			
2. Elena Holienčíková
75
3
Juraj Šefar
52
4
Michal Kubik, Mgr.
24
				
8. 1. Eva Hollá
70
Náhradník			
2
Vladimír Svrček, Ing.
65

(magna via) do Sliezska a Poľska. Bohumír
patril medzi krajinských hodnostárov, popri
iných funkciách bol v rokoch 1241-44 županom Trenčianskej stolice, do ktorej bolo začlenené aj územie terajších Kysúc. Majetok Kysuce a ďalšie majetky dostal Bohumír za svoje
služby kráľovi Belovi IV. i jeho predchodcovi
Ondrejovi II.
Najstaršou doloženou obcou na Kysuciach
je Kysucké Nové Mesto. Spomína sa v listine
Bela IV. z roku 1254, ktorou daroval Michalovi
a Detrikovi zo Spiša ako zemiansky majetok
zem „Jesesin“, patriacu hradu Trenčín a pred-

tým patriacu Bohumírovi. Predpokladá sa, že
pod starším názvom Jesesin nemožno chápať
celé Kysuce, ale len časť patriacu k dedine toho
istého mena. Ako mýtne miesto je táto dedina
neskôr doložená v roku 1321. Rok 1254 sa tak
pokladá za prvú zmienku o Kysuckom Novom
Meste, preto si v decembri pripomíname jej
760. výročie.
Možno pre zaujímavosť, prvá písomná zmienka o mestskej časti Dubie je z roku 1367, kde
sa uvádza obec s názvom Onklehotaja. Budatínska Lehota ako Lehothka sa spomína
v roku 1430 a Oškerda v roku 1438 ako Oskerdinalehota.
D. Š.
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Hádanka: Je to krátky príbeh, ktorý vždy prináša ponaučenie, alebo sa vysmieva zlu. Hlavnými postavami sú väčšinou zvieratá. Zvieratám sa pripisujú ľudské vlastnosti. Čo je to?
Myslím, že takmer každý štvrták, a nielen ten,
by vedel, že odpoveď na hádanku znie „bájka“.
Tejto téme sme sa venovali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc. Cieľom našej
aktivity bol Ezop a jeho bájky. Keď Ezop putoval po starovekom Grécku a rozprával svoje bájky rôznym poslucháčom, vôbec netušil,
že aj o stáročia neskôr sa budú rovnako páčiť

deťom aj dospelým. A tak aj my, sme si mohli
vychutnávať atmosféru bájok a poučení.
Prostredníctvom tejto aktivity sme na ZŠ
Nábrežná využili možnosť zopakovať si napríklad pravopis vybraných slov, ktorý stojí
na prvom mieste v súčasnom preberaní nášho učiva zo slovenského jazyka. A neboli sme
len pasívnymi čitateľmi bájok. Veľmi hravo
sme sa zhostili roly spisovateľov, ilustrátorov
i prednášateľov. Písali sme vlastné bájky inšpirované Ezopom, maľovali obrázky k nim a napokon reprodukovali svojim spolužiakom.

Deň, kedy prvákom otvorili dvere
Stalo sa už tradíciou, že na ZŠ Clementisova
sa každoročne konajú Dni otvorených dverí
pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Výnimkou nebol ani tento školský rok. V dňoch 4.,
6. a 7. novembra navštívili ZŠ Clementisovu
predškoláci zo všetkých troch materských škôl
nášho mesta. Spolu so svojimi pani učiteľkami
sa zúčastnili priamo na vyučovaní v 1. a 2. ročníku. Škôlkari sa zahrali na prvákov a prváci
s druhákmi sa v tieto dni zmenili na ich učiteľov, aby im priblížili život v školských laviciach, ktorý ich od septembra čaká. Spoločne
sa zahrali, zaspievali si, zarecitovali, riešili matematické hlavolamy, trápili sa s písmenkami.

Najmenší vyčarovali jeseň
Jeseň má svoje čaro, vyniká nielen pestrosťou
farieb, ale i jesenných plodov. Na tvorivých
dielňach Jesenné čarovanie sme z týchto darov
jesene kúzlili spolu s deťmi, rodičmi a starými
rodičmi či súrodencami. Pod ich kreatívnymi
rukami sa menili na ježkov, prasiatko, snehuliaka, sloníka a iné rozprávkové postavičky,
či ikebany, venčeky a iné tekvičkové figúrky.
Spolu sme sa vyfotografovali a vyzdobili interiér MŠ Budatínska Lehota. Takže máme kus
jesennej prírody aj vo vnútri budovy.
Vlasta Francová

Zvesti

Potom sa nadšení vrátili do svojich škôlok
k hrám. Aktivity pre nich sa však neskončili.
O týždeň neskôr, v dňoch 12. – 14. novem-

A tak, ako každý rok, aj v tieto dni viedli naše
kroky do Mestskej knižnice KNM, v ktorej
sme stálymi hosťami už od prvého ročníka.
Usadili sme sa v oddelení pre deti a mládež,
kde nás čakali milé a usmiate zamestnankyne
knižnice. Mali pre nás pripravené dokonalé
dopoludnie, v ktorom sa obmieňalo čítanie
bájok s riadeným rozhovorom, výroba masiek
zvierat a s dramatizáciou bájky. Z knižnice
sme odchádzali s novými poznatkami, s pocitom super stráveného dopoludnia, a samozrejme pod pazuchou s novou vypožičanou
literatúrou.
Deti 4. ročníka a Mgr. Jarmila Bandurová

bra, mohli popoludní opäť prejsť brány našej
školy. Čakali tu na nich vyučujúci 2. stupňa.
Niektoré deti prišli s pani učiteľkami, iné priamo s rodičmi. Spoločne si mohli zašportovať
v telocvični, kreatívne vytvoriť milé výrobky
v tvorivých dielňach. Vo fyzikálno-biologickej
učebni sa zoznámili s rôznymi druhmi prírodnín a v chemickej učebni sledovali priebeh napínavých chemických pokusov.
Po malom občerstvení v kuchynke, kde ich čakali aj milé drobné darčeky, si mohli v jazykovej učebni vyskúšať prácu s interaktívnou tabuľou, prelistovať cudzojazyčné encyklopédie,
zahrať sa hru „Z krajiny do krajiny“, alebo kto
už nevládal, mohol si oddýchnuť v premietacej učebni pri rozprávkach.
Mgr. Daniela Ševčíková

Predškoláci čistili brehy Kysuce
Pri realizácii environmentálnej výchovy v materskej škole sa dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych zvláštností oboznamuje
s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si
estetické cítenie a formuje humánny a morálny
vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia.
V rámci environmentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa
jeho hodnotová orientácia, postoje, správanie.
Vyššie uvedené ciele nie je možné dosiahnuť
prostredníctvom sprostredkovávania vedeckých informácií, ale citlivým usmerňovaním,
praktickou činnosťou a praktickou skúsenosťou. Naša MŠ Komenského je zameraná na
environmentálnu výchovu v rámci školského
vzdelávacieho programu Pramienok. Umožňujeme deťom vnímať prírodu všetkými zmyslami. Našou úlohou je naučiť ich, že na našej
planéte sa so živou ale aj neživou prírodou
musíme vedieť podeliť a spoločne ju chrániť.
Dôsledne sa zaoberáme témou prírody a životného prostredia. Deti nadobúdajú vedomosti,
schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť
a konať, šetrne zaobchádzať s prírodou, chrániť
ju a zveľaďovať. Snažíme sa u detí vypestovať

ochranárske postoje. Na konkrétnych aktivitách učíme deti využívať informácie týkajúce
sa životného prostredia a pozorovať, chrániť
a starať sa o prírodu. Tak tomu bolo aj v utorok,
kedy sme sa vybrali s predškolákmi ku Kysuci,
aby sme vyčistili aspoň časť brehov, ktoré boli
znečistené. Deti vyzbierali množstvo odpadkov, ktoré hneď aj triedili do farebných vriec.
Deti pracovali s radosťou a elánom. K tomu
im svietilo aj jesenné slniečko. Za usilovnosť
a aktivitu boli všetci odmenení medailou Malý
ochranár.
Spolu s deťmi sme spravili veľa užitočnej práce
pre seba a svoje okolie.
Eva Janiková
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ŠKOLSTVO

Stretnutie s Ezopom

SPOMIENKY
Dňa 18.12. 2014 uplynie 5 smutných rokov,
keď nás náhle opustil náš manžel, otec a starký
Pavol KUBALA z Nesluše

Dňa 27.12. 2014 si pripomenieme 1. výročie
od úmrtia nášho manžela, otca, starkého
a prastarkého
Karola RAJDÍKA z Poviny
Kto žije v našich srdciach, nezomrel.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dal si nám ho Pane a mali sme ho radi,
požiadal si nás oňho a my sme Ti ho dali.
Spomínajme naňho s láskou, nechajme ho
pokojne spať,
aj bez sĺz sa dá spomínať.
Prešli už 4 smutné roky od smrti nášho
drahého manžela, otecka, dedka, svokra, brata
Dušana Bieleho z KNM
S úctou, láskou a vďakou: manželka, deti
s rodinami, vnúčatá Timejka, Annabelka
a ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas.
Mala si rada život, my Teba a Ty nás.
Skromná a láskavá si bola vo svojom živote
a veľká vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na Teba
nikdy nepominie.
6.11. 2014 sme si pripomenuli 1. rok úmrtia
našej maminečky
Vlasty VAVROVEJ
A zároveň 20.12. 2014 si pripomenieme 6. rok
úmrtia nášho otca
Róberta VAVRU
Dcéry Milka a Jarka s rodinami a syn Peter.

V modlitbách, s láskou a pokorou, ktorej si nás
naučila, sme si dňa 26.10. 2014 pripomenuli
1. výročie úmrtia milovanej manželky, mamy
a starej mamy
Margity ŠKVRNDOVEJ
„Tvoja láska navždy ostane žiť v našich
srdciach.“ Ďakujem všetkým, ktorí ste jej
venovali spomienku.
S úctou manžel, deti a vnúčatá.

Minuli sa mesiace, roky,
odkedy už nie si medzi nami,
no chýbaš nám stále rovnako
a v spomienkach si stále s nami.
Dňa 21.12. 2014 si pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustila naša drahá mama
a babka
Eva ŠKOLNÍKOVÁ
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Veľakrát už slnko zapadlo,
tisíce sĺz nám z očí vypadlo,
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky horí.
Zostali už len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám brat, ujo v kruhu rodiny.
Dňa 7.12. 2014 si pripomíname 2. výročie
úmrtia
Jozefa LALINSKÉHO z Martin Záturčie,
rodáka z Budatínskej Lehoty
Spomína sestra Anna s rodinou, synovci Ľuboš
a Miroslav s rodinou a Lýdia.

Dňa 31.10. 2014 sme si pripomenuli výročie
nedožitých 80-tin môjho otca a starého otca
Michala VNUKA z Horného Vadičova
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok sa za Teba modlíme.
S láskou, úctou a tichou modlitbou o večný
pokoj prosíme.
Spomína syn Milan s rodinou.
Odišla tíško, niet jej medzi nami,
ale v našich srdciach žije spomienkami.
Dňa 16.12. uplynie rok, čo nás opustila
Anna VESELÁ, rod. Poláčková
S láskou spomína manžel Rudolf a ostatná
smútiaca rodina.

Človek, ktorý zostáva v srdciach iných,
nikdy nezomiera.
Dňa 1.12. 2014 si pripomíname 2 roky, kedy
nás opustila vo veku 75 rokov naša maminka
Oľga KUCHÁROVÁ, rod. Mestická
z Kysuckého Nového Mesta
S tichou modlitbičkou za Teba maminka
a veľkou láskou vďačne spomínajú manžel
Vincent a dcéry Vierka a Daniela s rodinami.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS
Cristiano Zuziak,
Sebastián Raček,
Bruno Mišáni,
Eliška Heľová,
Liliana Pionteková,
Adela Rentková,
Ema Kubalová,
Anabela Garbierová,
Filip Kocúr,
Damián Bačík.

POĎAKOVANIE
Dňa 31. 10. 2014 nás navždy opustil vo veku
65 rokov náš milovaný manžel, otec, starý otec,
brat, švagor, krstný otec
Anton BUGÁŇ z Kysuckého Nového
Mesta

Úprimne ďakujeme všetkých príbuzným,
susedom, bývalým kolegom a známym za
kvetinové dary, prejavenú sústrasť a účasť
na poslednej rozlúčke. Zároveň ďakujeme za
dôstojnú rozlúčku vdp. dekanovi Holbičkovi,
Mgr. Alene Ďuriakovej a pohrebnej službe
Michala Pošteka.
Smútiaca rodina
Dňa 23.10. 2014 vo veku 80 rokov sa navždy
zastavilo srdce vzácneho človeka
PhDr. Emila BAKOŠA
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom, spolupracovníkom a známym za
prejavy sústrasti, účasť na poslednej rozlúčke
a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku patrí
osobitná vďaka Ing. Janke Svrčkovej, Bc. Emílii
Labudíkovej, Mgr. Alenke Ďuriakovej, Stankovi
Bačovi a Ing. Štefanovi Belkovi.
S láskou a úctou spomína rodina.
Spi ticho, tichučko,
dnes dosníval si života sen
a cestou bolesti odišiel si tam,
kde je mier a láska len.
Dňa 26.10. 2014 nás opustil vo veku 79 rokov
starostlivý manžel, otec, dedko, švagor
Milan ŠPIREC
Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
primátorovi Ing. Jánovi Hartelovi, Bc.
Emílii Labudíkovej, spevákom, Mgr. Alene
Ďuriakovej, kolegom, priateľom, susedom
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Zároveň poďakovanie patrí aj pohrebnej
službe p. Pošteka.
S úctou smútiaca manželka Magdaléna a dcéra
Ružena s rodinou.

Pavol ĎURINA
PhD. Emil BAKOŠ
Milan ŠPIREC
Elena ŠPIRIAKOVÁ
Anton BUGÁŇ
Karol KLIMEK
Jozef ČEČKO
Karolína JANTULÍKOVÁ
Anna CHOVANCOVÁ
Anna ŠVAŇOVÁ
Bohumír MORIC
Marta SLAFKOVSKÁ
Pavlína JAKUBÍKOVÁ

 84 rokov
 80 rokov
 79 rokov
 86 rokov
 65 rokov
 75 rokov
 67 rokov
 93 rokov
 76 rokov
 57 rokov
 87 rokov
 91 rokov
 84 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI

Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD. a Anna Sedláčková
Ing. Bc. Pavol Papik a Mária Súkeníková
Ing. Tibor Hradňanský a Michaela Vojsovičová



INZERCIA
 Predám pozemok Kysucké Nové Mesto – Dubie, 541 m2. Kont.
0910 573102. Cena dohodou.

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
ŠTVRTOK
SOBOTA
NEDEĽA

6.12.2014
7.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
1.1.2015
3.1.2015
4.1.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

OZNAM PRE ČITATEĽOV
Prvé číslo Zvestí Kysuckého Nového Mesta v roku 2015
nájdete v novinových stánkoch od 5.1. 2015.

Zvesti
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NARODENIE DETÍ

Správne znenie tajničky z čísla 11/2014
znie: „...bolesť je skutočná.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Andrea Hartiníková, Clementisova 1033, KNM – 6,00 €, 2. Hermína
Ďuranová, Dolný Vadičov 102 - 5,00 €,

3. Dana Holiačová, ČSA 1306, 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 12/2014

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 12. 2014.

Marquez: Človek má právo pozerať na druhého zhora len ...........

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky

skvav, Io,
čundráčka
chin, heist,
patriaci konzervuj
po česky
ťa, arap,
Petríkovi dymom
(slang.)
atomi

túlium
(zn.)

zámedzie

Atlantik

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

2. časť
tajničky
ručný
papier

plesať

Video
Jockey

spoločenský pes

EČV Vranova nad
Topľou

12
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1. časť
tajničky

selén
(zn.)

symetrála
dá do pút



strážne
zviera
lúpež, po
anglicky

tamtie
africký
kopytník

tým
smerom
hodnotiaca komisia

neočakávaná udalosť

černoch,
po rusky

locus (skr.)
nerozrývať

zdravil
hostí

ako

autor plod kokokrížovky: sovníka
EČV
Jaroslav
Jablonský Prešova

Jupiterov
mesiac
výpočtové
stredisko

Antonov
české
(zn.)
citoslovce

3. časť
tajničky
kazašské
hlavné
mesto

obtoč

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 11/2014 znie: „rozprávka“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Martinka Turková,
Nesluša 732. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod.,
najneskôr do 30.12. 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 20.12. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K

1. Mávať.
2. Knižka.
3. Austrálsky stromový
vačkovec.
4. Vetva.
5. Niekto.
6. Geometrické teleso.
7. Kvetiny.

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

Zvesti
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Cestou Viliama Galvánka sa vydali druhýkrát
Druhý ročník Cestou Viliama Galvánka sa vydaril i napriek nepriazni počasia. Počasie ovplyvnilo účasť hlavne turistov zo spriatelených
oddielov. Jediný zástupca, snáď najvernejší
kysuckým akciám, bol Daniel Kroczek z Třinca.
Kysuckých turistov sa nazbieralo sedemnásť.
Odchod z Kysuce bol o 8 hodine. Zhruba 12

km bolo naplánovaných do jedenastej. Cesta
bola blatistá, šmykľavá. Ako sme prichádzali
na Tábor ukázal sa nám výhľad na Kysucu v plnej kráse. Neskôr doliny a hory pokryla hmla,
ktorá sa len miestami spretrhala a ukázala nám
krásu jesennej kysuckej prírody. Mičekovce,
Vrchrieku, ďalej Petránky až po cieľ našej cesty,

Slovenský pohár v mariáši
Dňa 18.10. sa v Dome kultúry v KNM stretlo
304 hráčov mariášu z celého Slovenska. Konal
sa Slovenský pohár v mariáši, tento turnaj je
súčasťou Extraligy Slovenského zväzu mariá-

šových klubov. Organizátormi podujatia bol
Mariášový klub KNM, turnaj zahájil primátor
mesta Ing. Ján Hartel. Hralo sa od 8. hodiny
rána až do 19. večer. Po mnohých napínavých

Marťakový kopec, zahaľoval hustý závoj hmly.
Na Marťakovskom kopci nás čakala vatra a horúci čaj s rumom, prípadne koniferkou. Padlo
to fajn na zahriatie mokrého tela. Niečo po jedenástej prišli poslední. V príhovore B. Galvánek privítal zúčastnených turistov, ktorí svojim
výkonom v nepriazni počasia preukázali úctu
nestorovi kysuckej turistiky Viliamovi Galvánkovi.
Bohuslav Galvánek
zápasoch bolo umiestnenie nasledovné:
1. miesto: Pavel Rariga z Pezinka
2. miesto: Jozef Bielik zo Žiliny
3. miesto: Pavol Galata z Banskej Bystrice
Z Kysučanov získali najlepšie umiestnenie
František Krasňan na 28. mieste a Vladimír
Sýkora na 31. mieste.
D. Š.

Bežci získali tri tituly na majstrovstvách Slovenska

Poďakovanie

potvrdila rolu favoritky Nikola Štefundová.
Od prvých metrov sa svojim súperkám vzďaľovala, aby nakoniec dobehla do cieľa trojkilometrovej trate s 20-sekundovým náskokom
pred druhou P. Turčekovou (Slávia STU Bratislava). Na peknom piatom mieste dobehla
Michaela Jarošová. Dvojnásobné zastúpenie
sme mali aj medzi mužmi – míliarmi na 4-kilometrovej trati. Počas celých pretekov bežala
v čele 4-členná skupina, v ktorej boli aj Braňo
Šarkan a Jakub Benko. Jakub sa v poslednom
kilometri pokúsil odpútať zo skupiny, ale
nedokázal už vystupňovať tempo a obsadil
nevďačné 4. miesto. Braňo dobehol na výbornom treťom mieste. Tretí titul získali naše
ženy v súťaži družstiev. Bežali v zložení Alena Pochybová, Veronika Otrubová a Katarína
Beľová (ZŤS Martin, za náš klub hosťovala).

Na kraji cesty anjel stál, ten anjel
v očiach slzy mal. Vedel, že Ťa odnesie a nám tým veľkú bolesť prinesie.
Zobral nám človeka, ktorého sme
milovali,
a nám na Teba len pekné spomienky zostali.
Boh si Ťa k sebe povolal, aby Ťa pokojom a večným životom za Tvoju
dobrotu obdaroval.
Mal si rád život a nás a my Teba.Vo
svojom živote skromný a láskavý si
bol a veľký vo svojej dobrote.
Netrápte sa moja rodina nad mojim odchodom mal som Vás
rád, ale môj osud ku mne krutý bol.
Dňa 20.10. 2014 nás vo veku 60 rokov opustil náš manžel, otec,
deduško, syn,brat, švagor, priateľ
Jurko KRÁLIK
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom,
kolegom, p. primátorovi Hartelovi a známym za veľkú účasť
na jeho poslednej ceste. Zároveň chceme poďakovať pohrebnej
službe Archa za profesionalitu a dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina

Zvesti

Vážení občania, priatelia moji, milí
Kysučania.
Ďakujem Vám za Vašu podporu vo
voľbách do samosprávy miest a obcí,
ktoré sa konali v sobotu 15. novembra 2014. Predovšetkým sa chcem poďakovať mojim voličom z volebného
obvodu č. 1, ktorí ma už po tretíkrát
zvolili za poslanca mestského zastupiteľstva. Rovnako sa chcem poďakovať občanom z celého mesta a jeho
mestských častí, ktorí mi dali svoj hlas
na Primátora nášho mesta. Zároveň
chcem ubezpečiť všetkých občanov,
že ako poslanec MsZ budem i naďalej
presadzovať záujmy nielen občanov
volebného obvodu č. 1, ale záujmy
všetkých občanov nášho malebného
mestečka. Ešte raz zo srdca Ďakujem.
Ing. Vavrín Randa
poslanec MsZ za volebný obvod č. 1

Súčet individuálnych umiestnení im priniesol
zisk majstrovského titulu pred TJ Obal servis
Košice. Škoda, že štartovať pre ochorenie nemohla Adriana Vitková, ktorá patrila k favoritkám týchto pretekov.
Mgr. Milan Slivka

ŠPORT

V sobotu 8. novembra sa v Dubnici uskutočnili majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom
behu. Aj keď sme kvôli zraneniam či ochoreniam niektoré kategórie neobsadili, i tak sa
náš atletický klub stal s tromi titulmi, jednou
striebornou a jednou bronzovou medailou
najúspešnejším klubom majstrovstiev. Ako
prvá z našich sa postavila na štart Lucia Ondrúšková, ktorá medzi mladšími žiačkami
(1,5 km) obsadila 10. miesto. V kategórii starších žiačok na 2 km sa ihneď po štarte súperkám vzdialili dve naše bežkyne – Soňa Kohútová a Erika Belianska. V druhom kilometri
si Erika vytvorila niekoľkometrový náskok,
ktorý jej však na zisk titulu nestačil. Soňa
bola v závere rýchlejšia a dobehla si pre svoj
prvý majstrovský titul. Erika dobehla s minimálnou stratou druhá. Medzi dorastenkami

Vážení občania, priatelia moji,
milí Kysučania.

Prajem Vám požehnané Vianočné sviatky,
nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri
hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené
láskou a porozumením.
Zo srdca praje
Vavrín Randa
poslanec MsZ za volebný obvod č. 1
INZP 15/14
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29.11. - 7.12. 2014
Ľudové misie na Kysuciach
Farnosť sv. Jakuba a Farnosť Panny Márie organizuje Ľudové misie na Kysuciach.
Podrobný program nájdete na webe mesta.
1. - 12.12. 2014
Mestská knižnica KNM
Rozprávková krajina
Putovná výstava Vítězslavy Klimtovej, výtvarníčky
a spisovateľky. Nazrite do rozprávkového sveta pomocou jej bábok víl a škriatkov.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. – 30.12. 2014
Mestská knižnica KNM
Knižničné Vianoce
Počas celého mesiaca december môžete v knižnici
prežiť množstvo zaujímavých podujatí a tvorivých
dielní na tému Vianoce. Pre školy aj jednotlivcov
sú pripravené vianočné prekvapenia a množstvo
súťaží.
Informácie: www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
5.12. 2014, 7:00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba.
5. 12. 2014, 15:00 – 18:00 h.
6.12. 2014, 8:00 – 18:00 h.
Dom kultúry KNM
Zóna bez peňazí
Príďte darovať veci, ktoré nepotrebujete alebo ich
vymeňte za niečo, čo sa Vám bude páčiť. Prestaňte
riešiť hodnotu vecí, získajte pocit spolupatričnosti,
nájdite zaujímavé darčeky na Vianoce.
Môžete priniesť oblečenie, knihy, hračky, dekoračné
predmety či športové potreby. Naopak niečo získate
zadarmo. Organizuje CVČ KNM a MKŠS KNM.
5.12. 2014, 10:30 h.
Mestská knižnica KNM
Pokušenie a neha v tvorbe Petra Holku
Beseda so slovenským spisovateľom Petrom Holkom na tému Pokušenie a neha.
5.12. 2014, 16:00 h.
Námestie slobody
Príde k nám Mikuláš
O 16,00 h. stretnutie s Mikulášom na námestí.
O 16,30 h. rozsvietenie vianočného stromčeka.
O 17,00 h. Mikulášska rozprávka Zabudnutý čert
v podaní Divadla na cestách (rozprávka sa odohrá
na námestí, v prípade veľmi nepriaznivého počasia
sa bude hrať v Dome kultúry KNM).

6.12. 2014
Mikulášsky výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na 12. ročník podujatia Mikulášsky „lunochodecký“ výstup na Tábor

18.12. 2014, 16:30 h.
Vianočný koncert
Vianočný koncert ZUŠ, v ktorom vystúpia žiaci
a pedagógovia školy.

6.12. 2014, 11:00 h.
Telocvičňa ZŠ Clementisova
Volejbal KNM - Rimavská Sobota
Športový zápas Slovenskej volejbalovej federácie 1.
liga ženy, skupina STRED

20.12. 2014, 11:00 h.
telocvičňa ZŠ Clementisova
Volejbal KNM - Považská Bystrica
Športový zápas Slovenskej volejbalovej federácie
1. liga ženy, skupina STRED

7.12. 2014, 16:00 h.
Mariánsky kostol
Jubilejný koncert Shemy
Spevácky zbor Shema slávi v tomto roku 25. výročie
svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa bude konať
slávnostný jubilejný koncert.

21.12. 2014, 16:30 h.
Námestie slobody KNM
Živý Betlehem
O 16,30 h. vystúpi spevácky zbor Shema
O 17,00 h. bude predstavenie o narodení Ježiška
v podaní divadelných súborov Didero a Babylon.

8. - 9.12. 2014, 9:00 – 18:00 h.
Klub 75 KNM
Vianočná výstava ručných prác
Vianočná výstava spojená s predajom. Svoje výrobky budú vystavovať Klub drotárov, Únia žien Slovenska, SŠ internátna, Živena Žilina a iné. Výstava
rôznych predmetov z drôtu, perníkov, vianočných
dekorácií, výšiviek, sadrových odliatkov, voskových
predmetov a mnoho iného.

26.12. 2014
Štefansky výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na Štefansky lyžiarsky alebo peší výstup na Vreteň.

11.12. 2014, 14:00 - 19:00 h.
ZŠ Clementisova
Vianočné trhy žiakov
ZŠ Clementisova srdečne pozýva všetkých na Vianočné trhy. Môžete si zakúpiť rôzne výrobky vlastnoručne zhotovené žiakmi školy. Výťažok z podujatia bude použitý na charitatívne účely.
11.12. 2014, 14:30 h.
Dom kultúry KNM
Junior verzus senior
Centrum voľného času KNM organizuje už IV. ročník šachového popoludnia pre žiakov ZŠ, študentov
SŠ a seniorov z nášho mesta.
13. - 14.12. 2014
Na Poľanu s Luciami
Nočný výstup Kysuckou vrchovinou. Organizuje
športklub turistiky KNM.
15. - 23.12. 2014
Námestie slobody KNM
Vianočné trhy
Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva svojich obyvateľov na Vianočné trhy, ochutnajte sladkú medovinu a vianočný punč, nakúpte vianočné dekorácie
a darčeky.

28.12. 2014, 15:00 h.
Mariánsky kostol KNM
Vianoce v našom meste
Mesto Kysucké Nové Mesto, MKŠS a CVČ v KNM
Vás srdečne pozývajú na vianočný koncert, na
ktorom vystúpi Jozef Pavlusík, Jozef a Antónia Gráfovci z Čadce, Marek Belko, Tomáš Dedič
a Dávid Harant z KNM, Vajčovská muzika, Malá
vajčovská muzička, Vajčovky a deti z vadičovskej
doliny.
31.12. 2014
Silvestrovský výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na Silvestrovský
výstup na Ľadonhoru alebo Veľký Rozsutec.
31.12. 2014, 23:00 h.
Námestie slobody KNM
Vítanie nového roka 2015 a oslava vzniku SR
Mesto KNM a MKŠS pozýva na rozlúčku so starým rokom a vítanie nového roka v spoločnosti
priateľov, známych a ostatných obyvateľov. Zároveň si pripomenieme založenie samostatnej Slovenskej republiky.
PRIPRAVUJEME NA JANUÁR
21.1. 2015, 17:00 h.
Spievankovo
Koncert pre deti
Vstupné: 8 €
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