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ValérVendrinský

Valér Vendrinský
Novoročný vinš
Kraj celý v bielom, mráz štípe svieži.
A človek kladie ďalší krok.
Nevníma pritom, jak čas ten beží,
keď tíško vchádza nový rok.
Každý má v srdci plný kôš prianí.
O šťastí hudie ľudská dlaň.
Nech úsmev vzplanie každému v tvári
a zneje pieseň lúčnych rán.
A ešte zdravia! Radosti veľa!
Úspechov žiaril na nás jas!
Aby sme skoro došli do cieľa
a život náš bol plný krás!
Nový rok je časom nových začiatkov a predsavzatí. Prajem Vám v novom roku 2015, aby sa Vaše
predsavzatia naplnili a aby Váš nový začiatok bol
plný úspechov a šťastia. Želám Vám, aby ste nasledujúce dni strávili v harmónii, zdraví a v kruhu svojich blízkych.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Zvesti

Vianočná pohľadnica
Mesto Kysucké Nové Mesto zaslalo v
poslednú adventnú nedeľu všetkým
obyvateľom krásnu vianočnú pohľadnicu, ktorá mala hudobnú a dramatickú formu. Spevácky súbor Shema,
ktorý tento rok oslávil 10. výročie
svojho vzniku, na úvod zaspieval pod
vedením svojho dirigenta Zdenka
Mravca, niekoľko vianočných piesní. Postupne sa
na námestí zhromaždilo
niekoľko stoviek divákov,
mnohých prilákalo práve vystúpenie Shemy. O
piatej podvečer vystúpili
na pódium herci divadelných súborov Didero a
Babylon. V ich podaní
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si diváci mohli pozrieť najznámejší
príbeh o narodení Ježiška, jeho režisérom bol PaedDr. Pavol Zátek. Príbeh zaujal malých i veľkých a bol tým
pravým kultúrnym podujatím, ktoré
navodilo v našom meste úžasnú predsviatočnú atmosféru. Ani tento rok
nechýbali živé zvieratká.
D. Š.
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Na prvom pracovnom zasadnutí poslancov Mestského zastupiteľstva v KNM dňa
15. 12. 2014 boli, okrem iných materiálov,
schválené dve všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa dane z nehnuteľností
a poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Najskôr musím uviesť,
že nezvyšovali sa dane a ani poplatky, ale
v zmysle zák. č. 268/2014 Z. z. účinného
od 15. 10. 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, obce
a mestá boli povinné takéto nariadenia
prijať ešte v roku 2014, aby boli účinné od
1. 1. 2015, nakoľko bolo potrebné osobitne upraviť sadzby dane z pozemkov (VZN
č. 7/2014), na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok
a rovnako aj sadzbu dane zo stavieb, a to
konkrétne sadzbu dane za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou.
Ustanovenia o oslobodení od dane a o znížení dane sa nemenia, len po novom si takýto nárok na zníženie alebo oslobodenie
musí daňovník uplatniť v daňovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré

Predstavujeme poslanca MsZ
Mgr. Daniel
Bandura, SNS
(volebný obvod č.
4, ulice Vajanského, Murgašova,
Družstevná,
Litovelská,
Matice slovenskej,
Kollárova, Lipová,
Cesta do Rudiny)
Je pred vami už tretie volebné obdobie, počas
ktorého budete poslancom MsZ. Vnímate nejakú
zmenu počas uplynulých rokov?
Osem rokov je dosť veľa v živote človeka, aj
v živote mesta. Môžem povedať, že celková
klíma v meste oproti tomu, aká bola pred

mu prvýkrát vzniká nárok, najneskôr do
31. januára zdaňovacieho obdobia, inak
nárok na príslušné zdaňovacie obdobie
zaniká. Tí, ktorým už bolo takéto odpustenie alebo zníženie priznané v minulom
období, nepodávajú daňové priznanie,
týka sa to len nových žiadateľov.
V schválenom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady (VZN č. 8/2014)
sa upravili podmienky na vrátenie pomernej
časti poplatku (napr. prihlásenie na trvalý
alebo prechodný pobyt v inej obci, zánik práva užívať nehnuteľnosť, zánik vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti). Rovnako sa doplnili
a spresnili podmienky pri znížení resp. odpustení poplatku.
Nóvum v tomto nariadení je v znížení
poplatku o 30 % osobe v hmotnej núdzi,
ďalej držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom a rovnako tiež prevažne alebo úplne bezvládnej fyzickej osobe.
V novom zákone totiž zákonodarca v splnomocňovacom ustanovení umožnil
obciam resp. mestám, aby sami mohli
rozhodnúť svojim nariadením o takomto
znížení. V predchádzajúcej právnej úprave
takéto splnomocňovacie ustanovenie absentovalo.
Ako už asi všetci viete, dňa 27. 11. 2014
prezident SR rozhodol o vyhlásení referenda, ktoré sa vykoná dňa 7. februára
2015 (sobota). Toto vyhlásil na základe
petície skupiny občanov a v referende sa
bude hlasovať o týchto otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie

osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí
a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie,
ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky,
z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno“
a druhý slovom „nie“.
Občania Kysuckého Nového Mesta budú
môcť hlasovať v tých istých okrskových
miestnostiach, ako tomu bolo pri ostatných voľbách. Hlasovacie miestnosti budú
tentoraz otvorené od 07.00 hod. do 22.00
hod. Tí, ktorí nebudú v deň hlasovania
doma, si môžu vybaviť na mestskom úrade
hlasovací preukaz, ktorý ich bude oprávňovať k účasti na referende v ktoromkoľvek hlasovacom okrsku na Slovensku. Je
predpoklad, že občania SR zodpovedajú
na referendové otázky kladne. Je potrebné
ale pripomenúť, že všetky referendá, ktoré sa doteraz konali na Slovensku, okrem
jedného, neboli platné, lebo sa v nich nezúčastnilo viac ako 50 % oprávnených
voličov, čo je veľmi tvrdá podmienka, aby
bolo hlasovanie v referende platné. Poslanci NR a všetci tí, ktorí majú čo k tejto
problematike povedať, už mali dávno toto
kvórum znížiť, ako to je v iných okolitých
krajinách.

ôsmimi rokmi už je iná. Ľudia akoby dospievali a zmenili sa v prístupe k niektorým
verejným veciam, ktoré sú dôležité. Občania
si ma nájdu, keď niečo potrebujú, prídu aj
z hornej časti mesta, ja medzi nimi nerobím
rozdiely a ak ma stretnú a pýtajú sa na niečo,
hľadám riešenie. Keď im niečo nie je jasné,
snažím sa vysvetliť a poradiť, prípadne nasmerujem ľudí, ako majú postupovať a kam
majú ísť niečo vybaviť. Je to diametrálny
rozdiel, vidím že občania sledujú prenosy zo
zasadnutí v televízii. Som teda poslancom
pre celé mesto, nielen pre svoj obvod.
V meste sa podľa mňa žije lepšie, samozrejme sú stále drobnosti, ktoré sa nájdu a treba
ich riešiť. Sám som však zažil, keď k nám
príde návšteva z vonku, že chváli, aké máme
pekné mesto, upravené s novou vianočnou
výzdobou, v lete pokosené, čisté chodníky
aj okolie kontajnerov. My vidíme chyby, keď

tu žijeme, ale iný si návštevu v našom meste
väčšinou pochvaľuje.
Aj vďaka využívaniu eurofondov je mesto
krajšie. Máme krásne zrekonštruované školy, pešiu zónu, sídliská, ihriská. Pred ôsmimi
rokmi bol pred Vianocami na námestí jeden
stánok a uplynulý rok bolo námestie plné
stánkov všakovakého tovaru. Na vianočné trhy ľudia radi chodia, stretávajú sa tu
a nemusia navštevovať cudzie mestá, nájdu
predvianočnú náladu aj tu.
S akými plánmi ste kandidovali vo voľbách?
Chcem pokračovať tam, kde sme skončili.
V našom volebnom obvode 4, čiže v staršej
časti mesta, sme doteraz vybudovali veľa
parkovacích plôch, zrekonštruovali chodníky a cesty (Kollárova ul., Matice slovenskej),
ktoré boli v najhoršom stave. Do volieb som
šiel aj preto, lebo na Litovelskej ulici je veľký
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Ako pedagóg ste členom Komisie školstva a mládeže. Ako vnímate stav školstva v našom meste?
Po ôsmych rokoch som v tejto komisii, predtým som bol členom Komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu. Našim
cieľom je, aby všetky tri školy fungovali tak,

Echo mesiaca
Pekný deň,
rada by som sa opýtala, kde sa stratili mestský
policajti z oblasti prechodu smerom do základnej školy Dolinský potok? V Žiline a iných
mestách stoja či už policajti, alebo ľudia z VPP
a prevádzajú deti cez prechody, či v ranných,
ale rovnako aj v poobedných hodinách. U nás
to chvíľu bolo a už zase nič? Prečo? Deti sú
to najcennejšie, čo máme, a konkrétne tento
prechod je veľmi nebezpečný, nakoľko chodí
do INA Kysuce veľa áut, či už osobných alebo
nákladných. Problém je tam prejsť dospelému človeku a nie to ešte deťom.
Ďakujem za odpoveď
Mgr. Mária Beňová
Odpovedá Zdeno Švaňa, zástupca náčelníka
MP: Mesto si uvedomuje potrebu chrániť
bezpečnosť detí na ceste v blízkosti všetkých škôl. Pri súčasnom počte zamestnancov MP nebolo možné zabezpečiť služby
policajtov pri priechodoch každý deň. Najnebezpečnejší je priechod na Litovelskej

Oznam pre daňovníkov
Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, oddelenie daní a poplatkov, oznamuje daňovníkom, u ktorých došlo v priebehu roka 2014
k zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane, že sú povinní do 31. januára
2015 podať daňové priznanie.
Zároveň upozorňuje fyzické osoby, ktoré
v roku 2014 dovŕšili vek 70 rokov, fyzické
osoby, ktoré sa v roku 2014 stali držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi ako aj prevažne a úpl-

Zvesti

aby sa ani jedna pre nízky počet žiakov nemusela zavrieť. Napr. v dolnej časti mesta sú
teraz rodiny so staršími deťmi, preto treba
zabezpečiť, aby boli školy rovnomerne naplnené, aby boli spokojní aj rodičia, veď o pár
rokov sa stav malých detí zmení. Zároveň
treba problémy riešiť efektívne a ekonomicky. Myslím, že naše mestské školstvo je na
dobrej úrovni. Určite by však všetky tri materské školy potrebovali väčšie priestory, aby
mohli prijať viac detičiek a pripraviť ich na
školskú dochádzku. Čakáme na výzvy EÚ,
ktoré by ich pomohli zrekonštruovať a zväčšiť. Som tiež členom Rady školy pri ZUŠ
KNM a vidím, že aj napriek veľkej rekonštrukcii, je stále čo zlepšovať a potrebné sú
tiež rôzne opravy. Verím, že v nasledujúcich

štyroch rokoch niektoré problémy vyriešime.
Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy
zostavil rebríček škôl, kde sa ZŠ Nábrežná
a Dolinský potok umiestnili medzi najlepšími školami v Žilinskom kraji. Len na okraj
poviem, že prekvapila aj ZŠ Ochodnica, ktorá sa umiestnila v celoslovenskom rebríčku
na druhej priečke. Ešte by som spomenul,
že by som privítal lepšiu súčinnosť rodín so
školou.
Na záver chcem poďakovať mojim milým voličom za dôveru v nadchádzajúcom štvorročnom volebnom období. Prajem všetkým všetko naj do nového roku, veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v rodinách a zamestnaní. Zároveň ďakujem aj redakcii Zvesti KNM. D.š.

ulici, takže tu sa nachádza jeden príslušník
MP každý deň. Bezpečnosť na Ulici D. Poľského nám pomáhajú zabezpečovať dlhodobo nezamestnaní. Okrem toho sa často
stáva, že v čase, kedy by mal byť príslušník
MP pri priechode, musí riešiť iné podnety občanov. Na základe podnetu čitateľky
Zvestí KNM budú po prázdninách nezamestnaní dohliadať na deti aj pri priechode
smerom k ZŠ Dolinský potok.

stup ku mne, zaslúžia si veľké poďakovanie.
Tu by som chcela požiadať aj našu Polikliniku, že nie je to tak, ako sa vyžaduje pre
tunajších najmä starších ľudí, ktorí potrebujú náhlu pomoc, veď nemá každý auto po
ruke. My, Kysučania, si nezaslúžime, aby
sme boli odkázaní na iný okres, napr. Čadcu, ktorá sa týmto dosť preťažuje.
Ďakujem, s úctou
Emília Mihalová

Vážená redakcia Zvesti KNM
V prvom rade by som chcela srdečne poďakovať za ošetrenie, ktoré mi poskytla záchranka
zo Žiliny, a to Dr. Denys Poliakov a jeho sestrička dňa 13.11. 2014 v KNM o 10:00 h.
Ten deň som išla z Polikliniky KNM a ako
som šla cestou domov, tak o pol hodiny mi
prišlo nevoľno, že som zrazu odpadla do
bezvedomia. Moja opatrovateľka, čo bola so
mnou, bola sama bezmocná a volala pomoc.
Tu by som chcela poďakovať aj tým ľuďom,
čo mi boli nápomocní. Pani volala sanitku, ale
v takomto prípade sa u nás sanitky nedočkáte. Tak potom prišla obratom záchranka zo
Žiliny, ktorej srdečne ďakujem za jej milý príné bezvládne fyzické osoby, že si musia
nárok na zníženie dane z nehnuteľností
na rok 2015 uplatniť v daňovom priznaní, ktoré sú povinné podať do 31. januára
2015.
Na základe zákona č. 268/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
mesto ustanovilo vo všeobecne záväznom
nariadení zníženie poplatku za komunálne
odpady na rok 2015 pre:
- fyzické osoby v hmotnej núdzi, ktoré sú
povinné predložiť potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi,

Odpovedá MUDr. Ivo Hybrant, Falck Záchranná a. s.: Systém záchrannej zdravotnej
služby funguje na Slovensku tak, že vždy
vyráža k pacientovi najbližšia voľná posádka ZZS. Nakoľko naša posádka Falck
rýchlej lekárskej pomoci KNM prevážala 13.11.2014 v danom čase pacientku
s bolesťami na hrudníku do Univerzitnej
nemocnice Martin, nemohla byť vyslaná k pani Mihalovej. Najbližšou voľnou
posádkou bola posádka Falck RLP Žilina,
ktorá aj bola Krajským operačným strediskom Žilina vyslaná na výjazd do KNM.
Náš lekár MUDr. Denys Poliakov je skutočne veľmi šikovný mladý doktor a ďakujeme za poďakovanie a uznanie.
- držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorí sú povinní predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom,
- fyzické osoby prevažne alebo úplne bezvládne, ktorí musia predložiť rozhodnutie sociálnej poisťovne o dôchodku, kde
je uvedená suma zvýšenia dôchodku pre
bezvládnosť
Plán zasadnutí MsZ KNM na rok 2015
I. štvrťrok
12. marca
II. štvrťrok
11. júna
III. štvrťrok
10. septembra
IV. štvrťrok
10. decembra
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problém s autami stojacimi na chodníkoch,
hlavne v noci. Chcem teda riešiť ďalšie parkovacie plochy, prípadne aj s pomocou VÚC
Žilina, lebo ide o štátnu cestu. Treba ešte
zrekonštruovať chodníky práve na Litovelskej ulici a prepojovacie cesty z Litovelskej
na Clementisovu ulicu, ktoré vyduli koreňové systémy stromov. Bolo by dobré, ak by
sme mohli využiť na tieto plány prostriedky
z eurofondov.

i

SPRAVODAJSTVO

Seniori využívajú nové priestory
V piatok 21. novembra vedenie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb na Štúrovej ulici slávnostne otvorilo
zrekonštruované priestory na záujmovú
činnosť pre seniorov. Na slávnostné otvorenie pozvala pani riaditeľka Ing. Miriam
Bugrová hostí primátora mesta Ing. Jána
Hartela a jeho zástupkyňu Ing. Janu Svrčkovú, Žilinský samosprávny kraj zastupoval podpredseda Ing. Jozef Štrba a poslanci
Dušan Mičian a Ivan Poláček. Nechýbali ani
zástupcovia organizácií pracujúcich v oblasti sociálnej práce a iní. Na úvod zazneli
príhovory riaditeľky a jej hostí. Potom kap-

lán posvätil nové priestory, ktoré sme si následne mohli prezrieť.
Avšak ešte pred 13 mesiacmi v podkroví zariadenia okrem prachu nebolo nič, strecha
zatekala. Pani riaditeľka mala víziu využiť
aj tento priestor, a tak sa začalo s jeho prestavbou, odstraňovaním statických porúch
a zateplením. Finančné prostriedky na túto
investíciu poskytol Žilinský samosprávny kraj vo výške 358 tis. €. Vytvorili sa tu
okrem miestnosti na záujmovú činnosť seniorov aj kancelárie a sociálne zariadenia
pre imobilných klientov. Doteraz sociálne
pracovníčky na uvedenú činnosť využívali

Už VIEME KOMUNIKOVAŤ

kosť, s ktorou s nami komunikovala, nám,
účastníkom, pomohla rýchlejšie spracovať
nové informácie a nebáť sa vyskúšať si ich
aj v praxi. Počas štyroch prednášok sme sa
dozvedeli o základoch verbálnej a neverbálnej komunikácie, aktívnom počúvaní,
základoch asertivity či vyjednávaní. Mnohých z nás zaujalo, aké dôležité sú otázky
v komunikácii. Práve ich správnym formulovaním získa človek rýchlejšie dôležité informácie. Prednášky boli rozdelené na teóriu, ku ktorej sme dostali i výklad a prax vo

Poradenské centrum pre dospelých KNM
v spolupráci s Mestskou knižnicou KNM
usporiadalo bezplatne malé skupinové
vzdelávanie „Rozvoj komunikačných zručností“. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť je projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášky viedla fundovaná tútorka Ing.
Ivana Grófová v príjemnej atmosfére. Ľah-

Tradičnú charitatívnu návštevu nevynechali
Miestny SSV KNM už tradične v predvianočnom čase na Mikuláša navštevuje svojich priateľov v Centre sociálnych služieb
Fantázia na Ulici Belanského. Tento rok
nebol výnimkou, dňa 4. decembra 2014
navštívili zástupcovia SSV KNM Želka Tomášková, Milka Sovíková, Terka Ďurišová a
Magda Harceková toto sociálne zariadenie a
priniesli im darčeky, čokolády, ovocie a hračky. Klienti nás už netrpezlivo očakávali, aby
nám predviedli program, ktorý si pripravili s
pracovníkmi. V úvode zazneli básničky o sv.
Mikulášovi a potom sa predstavili rozprávkové postavičky, ktoré poznáme z rozprávok



vysielaných na Vianoce. Naše stretnutie sa
vydarilo a splnilo svoj účel.
Magda Harceková

O čom sa písalo vo Zvestiach č. 1/1995
Knižnica v novom šate
Primátor mesta Ing. Ladislav Suhay slávnostne otvoril v pondelok 9. 1. na Belanského ulici mestskú knižnicu, ktorá sa
po rekonštrukcii barokového domu, trvajúcej 6 rokov, vrátila na svoje pôvodné
miesto. V tejto ustanovizni sa štyri pracovníčky starajú o 36 tisíc knižničných
jednotiek.

jedáleň, ktorá nespĺňala priestorové podmienky. Preto sa už dnes seniori tešia, ako
budú tráviť svoj voľný čas v peknom podkroví. 
D. Š.
forme veľmi zaujímavých cvičení, kde sme
si precvičili dané komunikačné zručnosti.
Na konci nášho vzdelávania, ktorého sme
sa vždy s radosťou zúčastnili, sme získali i
osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
Týmto chceme poďakovať za možnosť
osobne rásť Poradenskému centru pre dospelých KNM a Mestskej knižnici KNM.
Ing. J. Nemcová Mikolášová

Novoročné prianie
Na prahu nového roku 2015 prajeme členom Spolku sv. Vojtecha i ostatným spoluobčanom nášho mesta veľa zdravia, spokojnosti, lásky a Božieho požehnania.
Zároveň ďakujem vedeniu mesta, mestskému zastupiteľstvu, RKFÚ sv. Jakuba a
RKFÚ Panny Márie, ZUŠ, MKŠS, MŠ, ZŠ,
redakcii Zvestí KNM, inštitúciám a niektorým jednotlivcom za podporu a dobrú
spoluprácu dúfajúc, že nám svoju priazeň
zachováte aj naďalej.
S úctou a vďakou
Magda Harceková, SSV KNM

Zápis do prvého ročníka
Predškolákov čaká v januári veľmi dôležitý
deň, a to zápis do prvého ročníka základnej
školy. Ak dieťa dovŕši k 31. 8. 2015 šesť rokov,
rodičia sú povinní zapísať ho do základnej školy. Zápis detí sa uskutoční na všetkých troch
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM v dňoch 15. a 16. januára
2015, v čase od 13:00 do 17:30 hod. Rodičia
by si nemali zabudnúť vziať občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Budúcim prvákom držíme palce pri ich prvej školskej skúške.
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Na sv. Mikuláša čakalo množstvo detí v
piatok na Námestí slobody. A dočkali sa!
Krátko po zotmení sa pomedzi deti predieral sv. Mikuláš v červenom plášti a s košíkom sladkostí. Tie deťom nerozdával len
tak, opýtal sa ich, či poslúchali, či sa dobre
učili a či pomáhali rodičom. Celým námestím sa na to rozliehali mikulášske pesničky
a básničky, ktoré sa drali z hrdielok malých
nezbedníkov, čo túžili po odmene od Mi-

Tvorivé čítanie s vílami a škriatkami
Cieľom tvorivého čítania je výchova kultúrneho čitateľa. Ide nielen o dosiahnutie plynulého, výrazného čítania a pochopenia textu.
Žiak získava aj praktické zručnosti a tvorivé
estetické zručnosti: schopnosť správne a logicky sa vyjadrovať, zvládnuť prednes, živé rozprávanie o čítanom texte, zostaviť krátku dramatizáciu, alebo zážitky spracovať výtvarne.
Túto odbornú a teoretickú poučku sme
preniesli do praxe uskutočnením podujatia

Vianoce nebudú?

Táto otázka niekoľkokrát rezonovala počas
príbehu, ktorý sa odohrával v Koncertnej
sále ZUŠ KNM. V utorok 9. decembra praskala táto sála vo švíkoch, lebo množstvo detí
aj dospelých bolo zvedavých, ako to s tými
Vianocami dopadne. Vianoce nebudú? bol
zároveň aj názov predstavenia, umelecky
spracovaného autorského príbehu, v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ z tanečného a literárno-dramatického odboru. A tak sa príbeh
postupne rozvíjal, deti sa dozvedeli prostredníctvom vianočného spravodajstva, že
kráľ chce zrušiť Vianoce a veľmi sa preľakli.

Zóna, kde ste nepotrebovali peniaze
Centrum voľného času a Mestské kultúrno-športové stredisko KNM usporiadalo tento
rok už po druhýkrát v piatok 5. a sobotu 6.
decembra v Dome kultúry KNM charitatívne
podujatie Zóna bez peňazí.
Kto chcel mohol počas týchto dvoch dní da-

rovať alebo vymeniť knihy, oblečenie, hry,
CD, DVD, hračky, šperky, suveníry, športovú
výstroj, jednoducho čokoľvek a to bez peňazí. Pokiaľ si donesená vec nenašla nového majiteľa, organizátori ju zaslali na charitu.
Všetko už záležalo len na návštevníkoch.

Zálesáci a Štvrtková klobása hrali do tanca
Mestské kultúrno-športové stredisko a tanečná skupina Niagara z KNM už po ôsmykrát organizovali predadventnú katarínsku
zábavu Zábava s Niagarou, ktorú otvorili moderátori večera Zuzka Kalužníková a Palko
Zátek. Do tanca hrali dve živé country kapely
Zálesáci zo Žiliny a Štvrtková klobása z KNM.
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Pre návštevníkov boli pripravené rôzne súťaže ako streľba z koltu a držanie pivového
pohára „krígľa“. Tanečným hosťom večera
bola Niagara tínedžer, ktorá predviedla sólové ale i skupinové tance. Myslím, že nám
v meste vyrastá generácia skvelých tanečníčok. Aj hostiteľská skupina Niagara pripra-

kuláša. A veru ten ich za každú básničku či
peknú pesničku obdaroval nielen sladkosťou.
Ako prvé prišlo prekvapenie, s hlasným
odpočítavaním spolu so sv. Mikulášom
deti prvýkrát tento rok rozsvietili vianočný
stromček a výzdobu. Potom prišiel na rad
druhý darček krásna rozprávka Zabudnutý
čert v podaní Divadla na cestách. Nemrzlo,
naopak počasie bolo na toto ročné obdobie
veľmi priaznivé, a tak si rozprávku všetci
pozreli do konca bez červených noštekov.
D. Š.
spojeným s návštevou výstavy výtvarníčky
a spisovateľky Vítězslavy Klimtovej v mestskej knižnici. Deti svoje vizuálne zážitky
a informácie z čítaného textu o vílach a
škriatkoch vystavených v priestoroch Oddelenia pre deti a mládež výtvarne spracovali tak, ako to zachytila i profesionálna
výtvarníčka svojimi bábkami. Výsledkom
bolo, že každý žiak 3. ročníka ZŠ Nábrežná vytvoril vlastnú originálnu vílu alebo
škriatka v jeho prostredí a rovnako doplnil
vymysleným rozprávkovým príbehom.
Mgr. Jana Hrubá
Spojili svoje sily a za Vianoce bojovali pri
kráľovskom paláci. Jednotlivé časti príbehu
boli doplnené o tanečné vystúpenia snežných vločiek, bielych anjelikov či nezbedných čertov. Svoje umenie predviedli aj malí
škriatkovia. Všetko sa našťastie dobre skončilo. Záverečnú pieseň si spoločne zaspievali
všetci protagonisti so speváckym zborom
učiteľa Zdenka Mravca. Predstavenie zožalo
obrovský potlesk. Vzniklo vďaka pedagogičkám Mgr. Anne Vlčkovej z literárno-dramatického odboru a Mirke Drndovej a Zuzane
Kubíniovej z tanečného odboru. 
D. Š.
Umelý vianočný stromček sa v zóne zdržal len
pár minút. Hneď ako ho bývalá majiteľka priniesla, už si našiel nový domov. Medzi obľúbené predmety patrili aj knihy či hračky. Veci
zmenili majiteľov, tí čo ich darovali, získali
dobrý pocit, tí čo si niečo odniesli, sa potešili.
Podujatie tak splnilo svoj cieľ. O rok sa v tejto
zóne stretneme opäť, nezabudnite počas roka
odkladať pekné a funkčné veci. 
D. Š.
vila tanečný program a predviedla skvelé
tanečné choreografie v klasickom country
štýle a stepe. Výzdoba priestorov, kde sa
konala zábava tiež hovorí o country cítení
tanečníčok z Niagary, pretože chvíľami si
návštevník myslel, že je naozaj niekde na
Západe..., čo potvrdzovala aj prítomnosť
butiku so štýlovým westernovým oblečením p. Čapu z Prievidze.

Zuzana Kalužníková
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Mikuláš priniesol plný kôš sladkostí a rozprávku

i

HOSŤ MESIACA

Zima sa ich pokojne môže opýtať, čo robili v lete

Expedícia Kazpik 2014 priniesla trom
cestovateľom množstvo úžasných zážitkov, pestrú paletu kultúr a obyvateľov
krajín na východe.
Ôsmi cestovatelia z KNM začínali klasicky.
Putovali po západnej Európe na osemmiestnom aute. Jedného dňa však prišiel zlom
a povedali si, že západná Európa je príliš stereotypná, že ich „nudí“. Rozhodli sa zmeniť
svoj smer na východ, ale uvedomili si, že majú
drahé auto. Potrebovali auto, ktoré im môžu
ukradnúť, prípadne si ho budú vedieť doslova
opraviť na kolene. Už málo ostávalo od slov
k činom a začali zháňať staré auto do 300 €.
Žiaľ šrotovné dobré staré autokúsky zničilo
Trvalo asi pol roka, kým zohnali auto, na ktorom cestujú dnes. Je to Lada 2105 a keďže je
z Ruska, nazvali ju Vasiľ.
Prvý výlet s Vasiľom bol skúškou pre nich (asi
aj pre Vasiľa). V máji 2013 sa vydali do Kyjeva
a vďaka tejto ceste zistili, že je to to, čo chcú
robiť. A tak ešte v roku 2013 zorganizovali
expedíciu s názvom BaLADAlkan. Hlavným
cieľom bolo Albánsko, európska krajina, ktorá je najviac zaznávaná a javí sa v očiach ľudí
ako najnebezpečnejšia. Na ich veľké prekvapenie to tak nebolo. Neskôr niekoľko cestovných kancelárií cestovateľov oslovilo, aby dali
odporúčania na Albánsko ako destináciu pre
turistov. Takto ich projekt podporil nárast
turizmu v Albánsku, nakoľko mali pozitívne skúsenosti z pekných pláži, dobrých cien
a nestretli sa s prejavmi kriminality ani problémami typickými pre moslimské krajiny.
Keď sa vrátili už boli presvedčení, že chcú
urobiť väčší projekt, ktorý zaberie veľa času
na prípravu. Rozmýšľali a zjednotili sa na
cieli obcestovať Kaspické more cez Turecko,
Irán, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan
a Rusko. Začali na svoju výpravu hľadať ľudí,
ktorí by chceli ísť. Spočiatku sa prihlásilo
12 záujemcov, čo bolo veľa pre jedno auto.
Selektovanie záujemcov však nebolo ťažké,
stačilo povedať, že sa môže stať, že budú pri
cestovaní bez sprchy aj týždeň a už ubudla
polovica potenciálnych cestovateľov. Potom

stačilo pripomenúť, že je možné, že budú
niekoľko dní bez mobilného signálu, kedy sa
nedovolajú ani domov, a tak ostali len traja:
Matej Fabšík, Marián Grofčík a Tomáš Kučírek z Nitry. Tomáš je veľmi skúsený cestovateľ, bol už v arabskom svete a pozná arabský
jazyk aj písmo, preto bol dobrou posilou tejto expedície. Prípravy, ktoré mali technický
charakter trvali dva mesiace. Dali do poriadku auto po technickej stránke, urobili generálku a naučili sa ho opravovať. Administratívne prípravy boli náročnejšie a trvali až tri
mesiace, nakoľko všetky spomínané krajiny
majú so Slovenskom vízový styk.
V lete 4. júla boli pripravení vyraziť, už po
24 hodinách dosiahli prvý cieľ Istanbul. Bol
to tiež dôkaz, že Vasiľ podáva výborný výkon. S tureckou kultúrou sa zoznamovali 4
dni, následne sa vydali naprieč Tureckom do
hlavného cieľa Iránu. Veľmi rýchlo zistili, ako
funguje policajný štát, hneď na hranici prišiel
na rad prvý úplatok. Dostali sa tak do krajiny,
o ktorej našinci vedia veľmi málo. Nevedeli sa
dorozumieť, nevedeli kam chcú ísť, ale naproti tomu boli milo prekvapení pohostinnosťou
a nápomocnosťou domácich. Väčšinou času
v Iráne trávili v iránskom Kurdistane. Tu sa
zdržali viac ako týždeň a potom si šli predlžiť
turistické víza do Teheránu.
Táto cesta sa stalo osudnou. Priamo na
diaľnici v centre Teheránu ich zablokovalo
auto a ozbrojeným prepadnutím im bola
ukradnutá všetka výbava vrátane auta. Neostávalo im nič len 5 dní čakať na ambasáde, ako sa s problémom popasuje iránska
polícia. Tá, ako sľúbila, auto našla a po 5
dňoch pokračovali dobrodruhovia v ceste.
Samozrejme, že ostalo im len holé auto, zlodeji ukradli všetko od kempovej výbavy, cez

oblečenie po náhradné diely na Ladu. Hoci
im bolo odporúčané, aby sa vrátili domov,
oni sa rozhodli pokračovať, veď každý vložil do prípravy tejto cesty pol roka života.
S odstupom času hodnotia túto krádež ako
dobrú skúsenosť, až vtedy zistili, ako málo
stačí k tomu, aby človek precestoval svet.
Z parádne vybavenej expedície 21. storočia
sa stala expedícia rokov 70-tych s výnimkou
jedného sporadicky fungujúceho mobilu.
Po dvoch týždňoch cesty sa ocitli v Turkmenistane, krajine jedného vládcu. Je to
zvláštna krajina, pretože hlavné mesto je
monumentálne vystavané z bieleho mramoru, popretkávaná diaľnicami, na ktorých nikto nejazdí a vonku nie sú ľudia.
Výhodou je však cena benzínu, ktorá je na
úrovni 13 centov. Tu si však za svoj cieľ nestanovili hlavné mesto, ale horiaci plynový kráter uprostred púšte Karakum, ktorý
horí od roku 1972 a je 250 km od najbližšej
civilizácie. Počas noci vytvára magickú scenériu. Podľa členov expedície toto bol najsilnejší zážitok.
Po ďalších byrokratických prieťahoch na
hraniciach zavítali aj do mesta ležiaceho na
slávnej Hodvábnej ceste Chiva v Uzbekistane. V tomto štáte si šli pozrieť aj vyschnutý
breh jazera Aral, kde je krásne vidno, ako
človek dokáže počínaním zdevastovať krajinu. Na brehu, kde voľakedy prekvital rybolov, ostali osady bez života.
V Uzbekistane bol napríklad veľký problém
s benzínom. Ten je tu zakázaný, podarilo
sa im ho zohnať na čiernom trhu. Nemilo
prekvapila kvalita ciest, bola horšia ako
očakávali, hoci čítali cestovateľské weby.
V Kazachstane prekročili geografickú hranicu Európy a pokračovali smer Rusko,
kde navštívili dve veľké mestá: Volgograd a
Moskva. V tomto štáte mali stále problémy
s políciou a s ochladzujúcim sa počasím. Veď
prišli o svoju výbavu a oblečenie a spávali
pod slamou, pretože ich záväzkom bolo, že
na ubytovanie dobrovoľne neminú ani 1€.
To sa im nakoniec aj podarilo. Po návšteve
Moskvy si zvolili prejazd Lotyšskom z dôvodu bezpečnosti nešli cez Ukrajinu. Do KNM
prišli členovia expedície Kazpik 3. augusta.
Cesta trvala 31 dní, viac ako 13 000 km
cez 13 štátov. Táto exotická dovolenka ich
spoločne vyšla 4 500 € aj s prostriedkami,
ktoré vydali v prípravnej fáze. Svoje cestovanie ponímajú tak, že nielen cestujú sami
pre seba, ale aj demonštrujú okoliu, že cestovanie nie je veda. So zážitkami sa podelia
na prednáškach na festivaloch, na školách,
webovej stránke www.ladasvetom.sk a s čitateľmi Zvestí KNM.
Posledná moja otázka bola, kam povedú ich
kroky o rok....do Afriky. Ďakujem za informácie cestovateľovi Matejovi Fabšíkovi. D. Š.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

6

ROČNÍK XXII. • JANUáR 2015

abc

Vianočný duch navštívil školu
predvianočnom čase na Námestí slobody,
kde si tieto maličkosti mohli zakúpiť okoloidúci. Aby mali vianočné trhy žiakov tú
správnu vôňu, navarili aj punč, ktorý bolo
cítiť všade navôkol. Spokojnosť na tvárach
predávajúcich rodičov sa dala priam čítať,
lebo veci z pultu sa rýchlo míňali. 
D. Š.

Tajomstvá čítania

predškolského veku rozvíjali v oblasti komunikatívnych a kognitívnych schopností.
Do realizácie aktivít sa úspešne zapojili 5-6
ročné deti 2. triedy z Materskej školy Litovelská so svojimi rodičmi.
Mgr. Alica Beňadiková

V dňoch 23. 10. a 18. 11. 2014 som zrealizovala v spolupráci s p. učiteľkami O. Tichou a J. Mičianovou a partnerom Mestskou knižnicou KNM v zastúpení PhDr.
D. Šinalovou a Mgr. J. Hrubou dve aktivity
v rámci projektu Komprax pod názvom Tajomstvá čítania.
Prostredníctvom týchto aktivít sme sa spoločne snažili ukázať deťom aj ich rodičom
možnosti práce s knihou tak, aby sa deti

Študentská kvapka krvi
V časoch, keď má človek čoraz ďalej k človeku, organizovala už tradične naša škola vysoko humánne podujatie Študentská kvapka
krvi. Každý rok v spolupráci s NTS SR Žilina

na našu školu zavítajú jej pracovníci. V piatok
21. novembra sa tím odborníkov zdravotníkov pod vedením MUDr. Lenky Zábojníkovej
v zložení: E. Svrčková, M. Zaušková, E. Cingelová, B. Mináriková, M. Dudoňová a Z. Brodňanová rozložil v škole a postupne prijímal
mladých darcov a darkyne tejto najvzácnejšej
tekutiny. Každý dobrovoľník najskôr vyplnil
dotazník, absolvoval úvodný rozhovor s fundovaným pracovníkom. Akcie sa zúčastnili 4
pedagogickí pracovníci a 40 študentov Strednej odbornej školy strojníckej v KNM.
Pre niektorých to bola premiéra, pre iných
x-tá repríza. Poďakovanie patrí všetkým
statočným a obetavým darcom, ktorí svojím
správaním pomohli zachrániť nejeden ľudský
život. 
D. Kurucárová

Burza informácií o školách
Mesto KNM usporiadalo podujatie pre
všetky základné školy v meste a okolí.
Išlo už o tretiu prezentáciu stredných škôl
pod názvom Čo ponúkajú stredné školy v
KNM. V decembrovú stredu zaplnili deviataci hlavnú sálu Domu kultúry v KNM,
aby sa dozvedeli viac o možnostiach štúdia
na jednotlivých stredných školách, získali podrobný prehľad o študijných a učebných odboroch a o službách zamestnanosti. Mohli si zároveň pozrieť ukážky prác a
výrobkov študentov. Na základe získaných
informácií sa budú môcť jednoduchšie
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rozhodovať, kam po skončení základnej
školy. Počas tohto dňa zabezpečovalo CPPPaP KNM poradenstvo formou programu
Proforient. V hlavnej sále zástupcovia SŠ
prezentovali svoje školy slovom, pomocou
powerpointových prezentácií aj videí, ktoré
nakrútili samotní študenti. V bočnej sále
mali školy svoje stánky, kde prezentovali
svoje študijné a učebné odbory a výsledky
študentov v školskej aj mimoškolskej činnosti. V druhej bočnej sále sa prezentovali
zamestnávatelia nášho regiónu a ÚPSVaR.

D. Š.

Pasovanie prvákov
Kde
bolo,
tam bolo, kde
chuť učiť sa
brány otvorené mala, bolo
raz
jedno
kráľovstvo.
V tom kráľovstve panoval múdry
a spravodlivý
kráľ. Žil na
hrade Suľkov. Jedného dňa si kráľ uvedomil,
že sa už pomaličky blíži deň, keď do jeho kráľovstva pribudnú noví obyvatelia. Pýtate sa,
že kto to len môže byť? No predsa naši malí
prváčikovia! Tí sa už nevedeli dočkať toho
významného dňa. A aby bola slávnosť veľkolepá, dal kráľ pripraviť všetky komnaty,
nariadil dvorným dámam, aby si obliekli tie
najkrajšie šaty, šašovia sa postarali o zábavu
a zbrojnoši o poriadok na hrade.
Tento významný deň pasovania našich
malých nastal 21. 11. 2014. V popoludňajších hodinách zbrojnoši otvorili veľkú bránu a prváčikovia v sprievode svojich pani
učiteliek vstúpili do hradu. Postupne ich
čakalo niekoľko prekážok, ktoré oni hravo
zdolali. Po zdolaní aj tej poslednej prekážky
ich dvorné dámy odviedli do veľkej vyzdobenej sály. Keď sa už napätie dalo takmer
krájať, prišla tá dlho očakávaná chvíľa. Do
sály vstúpil pán kráľ (PaedDr. Pavol Zátek)
a s celou svojou vážnosťou zasadol na trón.
Prváčikov privítal, pochválil ich šikovnosť
a pristúpil k obradu pasovania. Veľmi sa
tešil z toho, že prijíma do svojho kráľovstva múdre a šikovné deti, ktoré mu budú
celých deväť rokov robiť spoločnosť. Nato
mu oni sľúbili, že svoje žiacke povinnosti
budú plniť zodpovedne a on ani na chvíľu
neoľutuje, že ich prijal do svojho hradu.
A keďže boli prváčikovia po tom všetkom
už aj trošku unavení a najmä hladní, dvorné dámy ich odviedli do komnaty hojnosti,
aby si naplnili svoje brušká dobrotami. Na
hrade ich totiž ešte čakala noc plná kúziel
a prekvapení ... Mgr. Katarína Halúsková
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šKOLSTVO

Vianočný duch pravdepodobne navštívil ZŠ
Dolinský potok včas, lebo žiaci a ich rodičia už v predstihu stihli vyrobiť množstvo
vianočných dekorácií, adventných vencov,
veselých darčekov z papiera, dreva, slamy či
čečiny a tiež napiecť chutné koláčiky. Všetok svoj vzácny tovar naložili a vystavili v

i
Nie plač a slzy zanechávam.
Nie bolesť, čo už dneska nebolí.
Len s rosou líham na noc k trávam,
len čo som rád mal, zanechávam...
Vám škovran do spomienky šveholí.
Všetko, čo žije po mne, v mojom mene,
vo Vás a v láske, to ma pripomenie.
Dňa 24. 1. 2015 si pripomíname
100. výročie narodenia
a zároveň 3. výročie úmrtia
Štefana BELKU
S láskou spomína manželka a deti s rodinou.

SPOMIENKY
Dňa 6. 1. 2015 bude 5 rokov, čo nás navždy opustil
Tibor VLČEK z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
Nech odpočíva v pokoji.
S úctou a láskou spomínajú manželka,
traja synovia a dcéra s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Prečo bol osud taký ťažký,
nedoprial nám s Tebou dlhšie žiť.
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.
Šťastie súdené s Tebou nebolo,
odišiel si od nás priskoro.
Dňa 17. 1. 2015 si pripomenieme smutné
20. výročie úmrtia môjho manžela,
otca a starého otca
Jozefa VRÁBELA z Budatínskej Lehoty.
S úctou a láskou spomína manželka,
synovia s rodinami a ostatná rodina.

Na hrobe kytička, kahanec horí,
spomienka na Teba stále bolí.
Dňa 9. 1. 2015 si spomenieme na 1. výročie
odchodu nášho
Milana LALINSKÉHO
z Kysuckého Nového Mesta
Priateľka Lidka s rodinou, sestra Anna s rodinou
a kamaráti Jožko s Katkou, Emil s Máriou a Hela.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok sa za Teba modlíme.
S láskou, úctou a tichou modlitbou
o večný pokoj prosíme.
Dňa 22. 12. 2014 sme si pripomenuli
45. výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otecka, dedka a pradedka
Justína KOLIBAČA
Spomínajú manželka a deti s rodinami.

Prečo sa človek lúčiť musí,
prečo mu v živote stačiť musí,
len a len spomienka.
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
no každý deň, otec, dedko náš,
patrí Ti naša krásna spomienka.
Dňa 22. 1. 2015 si pripomíname 4. smutné výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Vladimíra PSOTNÉHO
S úctou a láskou v srdci spomínajú manželka,
syn a dcéry s rodinami.
Že čas rany hojí, je len klamné zdanie.
Bolesť v srdci zostáva a tiché spomínanie.
Dňa 28. 12. 2014 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia manželky, mamy a babky
Marty ŠEVČÍKOVEJ z Oškerdy.
S úctou a láskou spomína manžel a dvaja synovia
s rodinami.

Dňa 16. 1. 2015 si pripomíname
1. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka, brata
Štefana ŠINKU
Spomína smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE

Dňa 1. 12. 2014 sme si pripomenuli 6. smutné
výročie úmrtia našej milej, láskavej a dobrotivej
mamy, starej a prastarej mamy
Márie CVOPOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto ťa poznal, spomenie si.
Dňa 26. 1. 2015 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
Ľubomíra MEČIAKA z Dolného Vadičova
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéra
a ostatná rodina.

Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať
a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 7. decembra 2014 nás navždy opustila
vo veku 80 rokov naša drahá mama,
stará mama a krstná mama
Anna Viera DANÍKOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta
Touto cestou sa chceme úprimne
poďakovať všetkým príbuzným, priateľom,
spolupracovníkom, susedom a známym
za prejavy sústrasti, modlitby, kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke.
Osobitné poďakovanie patrí
vdp. farárovi Jánovi Uskobovi. Zároveň chceme
poďakovať i pracovníkom pohrebnej služby
a cintorína za pomoc a ľudský prístup.
S úctou a vďakou dcéra, zať,
vnučka Michaela s manželom a vnuk Lukáš.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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OPUSTILI NÁS
Anna Jochmanová,
Filip Lukáč, Tomáš Šedo,
Nina Šutáková,
Samuel Richard Špiriak,
Alexandra Ságošová,
Veronika Vilímová,
Júlia Veronika Jurištová,
Timea Kormancová, Šimon
Rusin, Zuzana Svrčková,
Timea Pinďáková

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme
priateľom, príbuzným, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 9. 12. 2014
s našim manželom, otcom,
dedkom, bratom a švagrom
Ing. Ivanom PLEŠKOM
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Michal GROCHAL
Milan JÁNOŠ
Mária RUDINCOVÁ
Elena TRELIŃSKÁ
Anna DANÍKOVÁ
Jožka VENDRINSKÁ
František ŠVAŇA
Štefan HRIVÍK
Ing. Jaroslav BÍLEŠ
Mgr. Anna BÍLEŠOVÁ












59 rokov
60 rokov
87 rokov
46 rokov
80 rokov
76 rokov
61 rokov
92 rokov
63 rokov
70 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI
Michal Muráň
a Ing. Miroslava Kriváčková
Dušan Godiška
a Mária Dankovičová

 INZERCIA
Cestovný poriadok SAD KNM - Žilina a späť
Smer Žilina

Smer KNM

4 45x 50x

4

5 00sa 10x 20x 50x

5 10xi 20i 23x 50x

P
 redám pozemok Kysucké Nové Mesto – Dubie, 541 m2.
Kont. 0910 573102. Cena dohodou.

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

6. 1. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

10. 1. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

7 00xs 05c 36

NEDEĽA

11. 1. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

8 00x 10as 14x 15x 30x 40s

8 15x 30

SOBOTA

17. 1. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

9 00 12xs 30xs 45x 46a 54x

9 00s 05x 30 40x 45x

NEDEĽA

18. 1. 2015

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

10 00as 05x 30x

10 10x 30x 30sa 33x 35x

SOBOTA

24. 1. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

11 00sa 00c 30c 45x 55

11 00xs 25 30

NEDEĽA

25. 1. 2015

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

12 30x 34x

12 00x 00s 20x 25sa 30x 45x

SOBOTA

31. 1. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

13 00x 00sa 04x 30x 35x 35sa 40x 55x

13 05i 10x 30sa 30x

NEDEĽA

1. 2. 2015

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

6 05xs 07x 15x 20x 20ai 24a 30xsi 40c 44p 52c 6 00xi 00s 05x 20x 35 36xs 40x 45a 45c
7 00xs 10a 19x 30c 35xs 42x

14 15 29x 25xi 30sai 32x 45c 50x 59x

14 00 10x 35x 37x 40x 45x 55x

15 08c 10x 30sa 30xi

15 00 30s 35c 37x 40x

16 00sa 12a 15x 16 30xa

16 00 15c 30 50xs

17 00 15x 30x 33x 45sa

17 00x 00sa 30x

18 00x 30

18 00 10x 20x 30

19 00

19 30

20 00 30x

20 00x 30sa

21 35

21 00i 30x

22 00x 20sai 35xi

22 10x 25sa 35x

x - prac. deň
a - nedeľa, sviatky
n - nedeľa
p - pondelok

c - v deň šk. vyučovania
s - v sobotu
cez Oškerdu
i - ide k/od INA

Aké mená sú obľúbené?

Cestovný poriadok SAD je platný od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015.

Zvesti

Podľa evidencie slovenských matrík najpoužívanejšími menami
pre novorodencov v roku 2014 sa na Slovensku stali mená Adam
a Ema. A ako je to v našom meste?
Pri dievčatách si rodičia najčastejšie vyberali meno Liliana, ďalšie v poradí sú Nina a Michaela. Medzi chlapčenskými menami
sa jasným víťazom stalo meno Marek, na druhej priečke je Tomáš
s Michalom. V evidencii sa objavili aj tradičné slovenské mená ako
Anna, Katarína či Juraj, Peter alebo Gregor. Výber mien čerstvých
rodičov bol naozaj pestrý, a tak v našom meste v roku 2014 pribudli dievčatká Amélia, Shania či Timea alebo Maximilián, Bruno
a Cristiano.
D. š.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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NARODENIE DETÍ

i
Správne znenie tajničky z čísla 12/2014
znie: „...vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Terézia Ilenčíková, Clementisova 1033/23, KNM – 6,00
€, 2. Jarmila Mrenková, Kysucký Lies-

kovec 334 – 5,00 €, 3. Lýdia 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 1/2015 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 1. 2015.

Thákur: Ľudia nemajú radi žart, ....................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky
pampa,
Pún, avans,
Aňala

výzva
k tichu

1. časť
tajničky

minulý rok
(skr.)

kód
v mobile

lodné
sťažne

avestčina

juhoamerická step



jarmok

1

N O V ÉH O M ES TA

orgán
sluchu
úloha herca
EČV Krupiny
čínskeho
medveďa

plod hrachu

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

2. časť
tajničky

pokriv

obyvateľ
Kartága
neurobilo
pohyb

terajoule
(zn.)

sypaním
odober

popínavá
rastlina

španielsky
autor
člen
krížovky:
Jaroslav
Jablonský krátky kabát

sužuj

otec (hovor.)

nadšenie

kva
Anno
Domini

stojan
na sviečky

abvolt (zn.)
preddavok
(kniž.)

časť obce
Nesvady

post
scriptum

vykonáva

3. časť
tajničky

hájová
bylina

seknutie

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

1

yield point
(skr.)



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 12/2014 znie: „Vianoce“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Pavol Sidor, Ochodnica
298. 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. 1. 2015.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 1. 2015, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

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

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

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

Teta (hovor.).
Obyvateľ Turecka.
Vytýčený smer.
Utajený.
Trojica.
Vták s veľkým zobákom.
Terézia (dom.).
Obličaje.
Morský cicavec.
Šikovné kúsky.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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NOMINUJTE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA ZA ROK 2014
notlivci, športové kolektívy a tréneri odôvodnite a ich najlepšie výkony a úspechy za rok
2014 doložte napr. výsledkovými listinami,
kontaktmi na športovcov a oddiely. Na základe týchto návrhov komisia vyberie najlepších

V nedeľu 7.12. 2015 sa konala vo Viedni posledná tohtoročná súťaž
v mažoretkovom športe s názvom Vienna christmas open 2014. Zúčastnilo sa jej 70 súborov z 13-tich krajín Európy a nechýbali na nej aj
mažoretky Asanka z KNM. Dievčatá podali vynikajúce výkony aj keď
deň bol veľmi náročný. Súťaž trvala 15 hodín a vyhlásenie výsledkov
začalo tesne pred polnocou, ale oplatilo sa vydržať až do konca. Získali
pre súbor krásne ocenenia:
1. miesto – mini mix junior
2. miesto – trio baton junior
2. miesto – veľká formácia junior, choreografie „Perníková chalúpka“
3. miesto – mini baton a aj mini pom-pom junior
Dievčatám srdečne blahoželáme a právom sme na ne pyšné.
Všetkým naším priaznivcom prajeme do nového roka 2015 veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov.
Tonka Vnuková a Zuzka Gajdošová

Asanky zbierali ocenenia vo Viedni

šachové stretnutie

2015

Dňa 10. 12. sa uskutočnilo v Dolnom Vadičove predvianočné šachové stretnutie medzi
členmi Jednoty dôchodcov Dolný Vadičov a
CVČ Seniorklub KNM. Účastníkov turnaja
privítala starostka obce Miroslava Ondreášová a predsedníčka ZO JDS Hermína Ďuranová. So smernicami tejto kráľovskej hry
oboznámil Pavol Orieščik, kapitán šachového družstva, ktorý po úspešnom ukončení

Pon
Uto
Str
Štv
Pia
Sob
Ned

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

FEBRUÁR
26
27
28
29
30
31

1

APRÍL

turnaja poďakoval za účasť so želaním, aby
dnešný turnaj nebol posledný. Členovia šachového družstva obdržali od hosťujúcej organizácie odmeny.
Ján Hanzel

Exkurzia v Poľsku
bola zážitkom

Pon
Uto
Str
Štv
Pia
Sob
Ned

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

27
28
29
30

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

3
4
5
6
7
1 8
2 9

JÚL
Pon
Uto
Str
Štv
Pia
Sob
Ned

13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

MAREC

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

2
3
4
5
6
7
1 8

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

AUGUST

19
20
21
22
23
24
25

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

NOVEMBER
26
27
28
29
30
31

2
3
4
5
6
7
1 8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

JÚN

23 30
24
25
26
27
28
29

K Y S U C K É H O N O V ÉH O M ES TA

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24
25
26
27
28

SEPTEMBER
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21 28
22 29
23 30
24
25
26
27

DECEMBER
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

AKREDITOVANÉ
KURZY ÚČTOVNÍCTVA
ValérVendrinský

 Podvojné účtovníctvo
 Jednoduché účtovníctvo
 Mzdové účtovníctvo
 Komplexný kurz PÚ, JÚ a mzdy

125 hod.
55 hod.
60 hod.
240 hod.
Nezamestnaný – možnosť preplatenia kurzu Úradom práce „RE-PAS“.

INZP 16/2014

Pre žiakov 9. ročníka zorganizovala ZŠ Nábrežná exkurziu do Poľska. Cieľom boli mestá
Osvienčim, Wadowice a Krakov. Najprv sme sa
vydali do Osvienčimu, kde sme sa dozvedeli veľa
z histórie druhej svetovej vojny a o jej krutosti.
Pani sprievodkyňa nás zaviedla do dvoch koncentračných táborov. Prvý Auschwitz sa rozprestiera na 6 ha a je rozdelený na viacero blokov, v ktorých sme videli pozostatky ľudských častí vlasy, oblečenie, topánky, kuchynské náradie, kufre
a fotografie väzňov, z ktorých niektorí žijú dodnes a pri spomienke na
tábor im behá mráz po chrbte. Prezreli sme si aj plynovú komoru, kde na
Židov zhadzovali smrtiaci cyklón B. Druhý tábor Birkenau s rozlohou 140
ha, ktorý leží na pozostatkoch dediny Brezinka, je rozdelený na mužskú
časť, ženskú časť a vykladaciu rampu, ktorá sa stala pre niektorých Židov
poslednou zastávkou v ich živote. Ďalej sme sa presunuli do Wadowíc,
rodného mesta Jána Pavla II., ktorému je na námestí zasvätený kostol.
Tu sme dostali čas na nakúpenie tradičných poľských cukríkov kroviek.
Potom sme pokračovali prehliadkou bývalého hlavného mesta Krakov,
v ktorom sme navštívili hrad Wawel a kostol, v ktorom boli pochovaní
panovníci Poľska. Domov sme si priniesli mnoho zážitkov a ponaučení,
hlavne jedno: ,,Cti si, čo máš.“ 
Nina Kavacká, Romana Kavacká 9. B
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Viac informácií o „RE-PAS“ na Vašom Úrade práce alebo na www.midaro.sk.
Otvorenie kurzov: január – február 2015 V mestách: Žilina, Kys. Nové Mesto, Čadca
Ing. Daniela Hrivíková – MIDARO
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom:
www.midaro.sk, e-mail: midaro@midaro.sk, mob.: 0907 817 558, tel.: 041/421 26 09
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Komisia pre kultúru a šport pri MsZ v KNM
žiada verejnosť, športové oddiely a kluby o zasielanie návrhov na nominácie do ankety Športovec Kysuckého Nového Mesta za rok 2014.
Navrhnutých športovcov v kategóriách: jed-

športovcov. Vyhodnotenými môžu byť športovci a tréneri, ktorí reprezentujú kluby a oddiely v KNM alebo sú občanmi mesta a reprezentujú kluby a oddiely nesídliace v KNM.
Návrhy posielajte do 15. 1. 2015 na adresu:
Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo mailom kovacikova@mskknm.sk
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1. 1. - 15. 6. 2015
Mestská knižnica KNM
Čítame o sto 6
Celoročná súťaž pre žiakov ZŠ.
Získajte čítaním body pre svoju triedu:
za návštevu knižnice 1 bod, za návštevu
s triedou 2 body, za účasť v súťaži 3 body.
Výherná trieda získa zakopaný poklad
plný dobrôt.
9. 1. 2015, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

KULTÚRNE SPEKTRUM

10. 1. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Ples športovcov 2015
2. ročník plesu pre športovcov, priaznivcov športu a ich priateľov.
Vstupné: 35 €/pár
predpredaj: 0948303905
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PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR
14. 2. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
XII. reprezentačný ples mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva na
XII. reprezentačný ples mesta.

17. 1. 2015, 11:00 h.
telocvičňa ZŠ Clementisova
Volejbal KNM - Žilina
Športový zápas Slovenskej volejbalovej federácie,1. liga ženy, skupina STRED

Uvítali do života
monografiu obce

18. 1. - 13. 2. 2015
Mestská knižnica KNM
Výpredaj kníh z fondu knižnice
Výpredaj vyradených kníh z fondov mestskej knižnice. Cena knihy od 0,10 do 0,40 €.
20. 1. 2015, 8:00 h.
Mestská knižnica KNM
Šaliansky Maťko
Súťaž v umeleckom prednese
slovenských povestí pre žiakov
ZŠ. (org. CVČ KNM)
24. 1. 2015
Dom kultúry KNM
6. rybársky ples
MO SRZ KNM pozýva na 6. rybársky
ples. Hrať bude skupina VivaBand a Heligonkárky z Kysúc. Bohatá tombola s prvou cenou metrovým živým sumcom.
Vstupné: 28 € (prípitok, káva, pochutiny,
švédske stoly).

31. 1.2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Diskoples
CSA Agency pozýva na ples plný hitov 70tych, 80-tych a 90-tych rokov i novšie.
23. 2. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Najznámejšie Nedvědovky
Na dlani jednu z tvých řas, najznámejšie
„Nedvědovky“ a nové pesničky v podaní
Františka Nedvěda, Vojtu Nedvěda a kapely v novom programe.

V prvú decembrovú sobotu sa v Dome kultúry v Snežnici konalo uvedenie knihy do
života. Monografia obce uzrela svetlo sveta
pred pár dňami.
Vznik tejto monografie podnietil vtedajší starosta Ján Pokrivka. Zostavovateľom
a hlavným redaktorom je PhDr. Martin
Priečko, PhD., ktorý má na konte už 11
monografií obcí. Do autorského kolektívu
patria Ján Belanec, Jolana Bollová, Ing.
Jozef Budoš, Mgr. Emil Jaššo, Mgr. Tomáš
Kopták, PhD., Mgr. Andrea Paráčová, Mgr.
Eva Pietorová, Ján Pokrivka, Erika Pokrivková, Marián Sedliak, Ing. Peter Smieško,
PaedDr. Zita Ševčíková, Mária Tomášová
a Mgr. Marián Ukrop. Niektorí sú z nášho
mesta alebo v našom meste pôsobia. Kniha
obsahuje informácie o geografii a prírode
v okolí obce, o najstarších dejinách obce a
jej blízkeho okolia, hospodárstve, školstve,
kultúre, športe, osobnostiach a ľudovej
kultúre. Všetky informácie sú prehľadné
zoradené a doplnené veľkým množstvom
fotografií, ktoré autori získali aj vďaka obyvateľom obce Snežnica.
Kniha nesie názov Snežnica dedinka spod
Vretňa a krstnými rodičmi sa stali Ján Porkivka, Martin Priečko aj ostatní spoluautori.
Krstilo sa vodou spod Vretňa a bylinkou repíkom. Prečo práve bylinkou, aj to sa môžete
dočítať v monografii, ktorá je súčasťou knižničného fondu mestskej knižnice.
D. Š
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