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StaveBné práce neutíchli
ani na sklonku roka
Novoročné stretnutie
Na nový rok primátor mesta pravidelne pozýva poslancov VÚC,
MsZ KNM, správcov farností, podnikateľov a predstaviteľov
štátnej správy, aby im vyjadril poďakovanie za spoluprácu v
uplynulom roku. Zároveň na takomto stretnutí vytvára priestor
na nové nápady, projekty a diskusiu o tom, kam bude mesto v
nasledujúcom roku smerovať.
Primátor mesta Ing. Ján Hartel na úvod všetkých privítal a
poďakoval za doterajšiu prácu, nakoľko si uvedomuje, že bez
podnetov a názorov od poslancov, podnikateľov a riaditeľov inštitúcií nemôže samospráva dobre slúžiť občanom. Vo svojom
príhovore povedal, že mesto sa bude snažiť zachovať nastúpenú
cestu z predchádzajúceho
volebného obdobia v oblasti investícií zameraných na
revitalizáciu a zveľadenie
majetku mesta. Spomenul
tiež najvýznamnejšie investície predchádzajúceho

pokračovanie na str. 4
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Na konci minulého roka mesto pokračovalo v načatých projektoch
a realizovalo naplánované investičné akcie. Snáď najvýraznejším
projektom, ktorý prinesie rozvoj kultúry v našom meste, ktorý bol
spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská
republika - Slovenská republika 2007- 2013 je projekt s názvom
Spolupráca prostredníctvom kultúry - prestavba a modernizácia
poľsko-slovenských kultúrnych stredísk. Celková výška vynaložených finančných prostriedkov od začiatku projektu do jeho
ukončenia v januári 2015 predstavovala 750 246 €, mesto prispelo
čiastkou 41 820 €. Vybudovala sa nadstavba
nášho domu kultúry, kde
vznikli priestory pre kultúrnu činnosť, v zadnej
časti sa urobila prístavba
so schodiskom a výťahom, čím sa odstránili
bariéry pre hendikepovaných návštevníkov.
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

V minulom mojom príspevku som sa už
zmienil, že prezident SR vyhlásil na 7. 2.
2015 referendum. Konal v zmysle Ústavy SR, nakoľko ho oň požiadalo petíciou
viac ako 350 000 občanov. Petičný výbor
„Aliancia za rodinu“ síce žiadal vyhlásiť referendum na štyri otázky, jednu však vylúčil
Ústavný súd s odôvodnením, že predmetom
referenda nemôžu byť, okrem iného, základné práva a slobody a túto otázku začlenil do
tejto kategórie. Na hlasovacom lístku, ktorý dostanete v deň hlasovania v hlasovacej
miestnosti, budú teda tri otázky, o ktorých
som už písal v minulom čísle. V tomto mojom príspevku chcem len doplniť túto tému
o ďalšie skutočnosti. O tom, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila
nadpolovičná väčšina oprávnených voličov
a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda, som
sa už taktiež zmienil. Nespomenul som ale
skutočnosť, že referendum v tej istej veci
možno opakovať najskôr po uplynutí troch
rokov od jeho vykonania. To pre prípad, že
to nadchádzajúce bude vyhlásené ako neplatné pre zmienenú nižšiu účasť ako je polovica oprávnených voličov.
S blížiacim sa termínom referenda sa objavujú názory o nevyhnutnom znížení kvóra
potrebného k tomu, aby mohlo toto byť
platné. Niektorí hovoria, že postačuje 30 %

Predstavujeme poslanca
Ing. Igor BEHÚŇ,
nezávislý kand.
(volebný obvod č. 2,
ulice 9. mája,
Horná Skotňa,
Pod Lipkou, Tŕstie,
Pod Hájom, Štúrova,
Revolučná, ČSA,
SNP)
Ako poslanec mestského zastupiteľstva pôsobíte
už niekoľko rokov. Ktorá oblasť života v meste
vás najviac zaujímala?

účasť, iní hovoria ešte o nižšej. Objavujú sa
však aj názory, aby vôbec nebolo predmetné kvórum určené, teda, aby mohlo byť referendum platné bez ohľadu na jeho účasť.
Tým by sa dosiahlo to, že o dôležitej otázke
by rozhodli tí oprávnení voliči, ktorí sa tohto
hlasovania zúčastnili. Svojím spôsobom by
prinútili ostatných občanov, aby sa hlasovania zúčastnili vo väčšom počte. Myslím si to
preto, že by asi nenechali iných rozhodnúť
o dôležitej veci, lebo by vedeli, že rozhodnú tí, ktorí sa referenda zúčastnia, a tak by
k nemu prišlo viac občanov.
Takto nejako to funguje vo Švajčiarsku. Ich
model demokracie uplatňuje zásadu suverenity ľudu spočívajúcu v práve nielen voliť
svojich zástupcov (zastupiteľská demokracia), ale aj hlasovať o dôležitých otázkach
(priama účasť občanov na hlasovaniach v
referende).
Vo Švajčiarsku majú občania právo zákonodarnej aj ústavodarnej iniciatívy. Je to tak,
že po vyzbieraní potrebného počtu podpisov, môžu petíciou sami predkladať návrhy
zákonov, ktoré parlament po rokovaní so
zástupcami petičného výboru buď príjme
a zapracuje do legislatívy, alebo sa o nich
hlasuje v referende. Pred samotným referendom, samozrejme, prebiehajú rozsiahle
verejné diskusie a každý s predstihom dostane brožúrku s podrobnými argumentmi
za a proti. Kto sa nevie rozhodnúť, môže si
osvojiť odporúčanie svojej obľúbenej strany. Referendum je však, na rozdiel od toho
nášho, bez ohľadu na účasť platné vždy a je
aj vždy záväzné. Neexistuje žiadna možnosť,
ako by tomu mohli poslanci zabrániť.
Aj volebný systém vo Švajčiarsku má svoje
špecifiká, napríklad každý volič má možnosť
zobrať si kandidátku ktorejkoľvek strany
a zakrúžkovať na nej vybranú osobu a os-

tatných vyškrtnúť. Zároveň môže rukou
dopísať ďalšie mená z iných strán a bude to
platný hlas pre uvedených kandidátov. Na
zvolenie do parlamentu nie je určené žiadne
kvórum. Potom je to tak, že zložená vláda
má dlhodobo celosvetovo najvyššiu dôveru
obyvateľstva (75 až 80 %), politické strany
nedostávajú žiadne príspevky od štátu, nezamestnanosť je iba 3 percentá a na uživenie
štátu, v ktorom politici nekradnú (nemajú
veľmi ako), stačí DPH vo výške 8 %. Možno
teda povedať, že švajčiarski občania sú vlastníkmi svojho štátu. Potrebné sociálne istoty
si vedia zabezpečiť hlasovaním sami. Majú
svojich politikov pod kontrolou a nemusia
meditovať nad tým, ako si zvoliť menšie zlo,
ako je to často u nás.
Referendum je u nich v podstate ľudovým
zhromaždením, na ktorom sa však jeho
účastníci nestretávajú. Dôsledky takéhoto
fungovania priamej demokracie sa prejavujú najmä vo vyššej hospodárskej výkonnosti, v nižších nákladoch na výkon verejných
služieb, v nižšej miere potreby verejných
výdavkov a zadlžovania verejných financií.
Zdrojom spokojnosti s takýmto systémom
priamej demokracie je napríklad výsledková
prospešnosť vo forme lepších zákonov. Ešte
spomeniem, že u nich je ľud sám od seba
ochotný prijať aj tzv. nepopulárne opatrenia, ktoré by vláda inde v strachu z volebnej porážky odkladala. A takéto priebežné
rozhodovanie v referendách problémy rieši
a nehromadí ich. Vláda a parlament teda
problémy riešia, aby sa vyhli hanbe prehraného referenda. Pri nich nie je potrebné voliť medzi pravicou a ľavicou, nakoľko každá
jednotlivá otázka musí nájsť svoju vlastnú
väčšinu. Možno sa nám to zdá všetko ako
utópia, ale takýto štát a takýto právny systém naozaj existuje.

Toto je už moje druhé pôsobenie ako poslanec MsZ v KNM. Pred štyrmi rokmi,
bolo moje rozhodnutie stať sa poslancom
MsZ spontánne, nakoľko som mal pocit, že
MsZ v KNM tvorili stále tí istí ľudia a že by
bolo vhodné tento kolektív obmeniť, resp.
omladiť. A posledné komunálne voľby ma
o tom presvedčili, vzhľadom na veľký počet kandidátov, že ľudia sa konečne začínajú viac zaujímať o dianie v meste. Medzi
najvypuklejšie patrí určite obrovský problém s parkovacími miestami. V minulom
funkčnom období sme si spolu s kolegami
za volebný obvod č. 2 .(p. Poláčkom, Slivkom a Macáškom) zmapovali náš volebný
obvod a podľa môjho názoru, sme aj pre-

sadili vybudovanie mnohých spevnených
plôch v našom obvode. Súčasná situácia ale
ukazuje, že pre potreby občanov je to stále
málo, a tak by som aj týmto chcel vyzvať
občanov, aby prišli aj s novými návrhmi,
ktoré by sa zrealizovali v tomto volebnom
období. Ďalej, podľa môjho názoru, pre
naše deti treba ešte rozšíriť detské zábavné ihriská, aby sme ich aj spolu s rodičmi
vytiahli von. Za ďalší problém, kde mesto
ťahá za kratší koniec považujem majiteľov
psov v KNM. Nie že by to neriešila legislatíva mesta, ale problém je v neprispôsobivých majiteľoch, ktorí si nevedia urobiť
poriadok po svojich psoch. Ja osobne mám
zvieratá veľmi rád, ale keď majitelia psov
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nechajú svojho miláčika vyvenčiť hocikde a neurobia si po ňom poriadok, tak to
už trochu hnevá aj mňa. Pozrime sa všetci
na jar po našom meste, keď sa sneh roztopí a určite mi dáte za pravdu, že sa musíte
poriadne pozerať, kade vlastne kráčate a do
čoho vstúpite. Preto by som aj týmto spôsobom vyzýval všetkých majiteľov psov,
robte si po sebe poriadok a ostatní občania,
upozorňujte týchto ľudí na to, že robia niečo zlé a nečakajte na to, že to bude riešiť
len mestská polícia. Vo vyspelej Európe sú
ľudia už na to naučení a my sa to budeme
musieť naučiť taktiež, ak chceme, aby sme
my aj s našimi deťmi žili v primerane čistom prostredí.
Čo sa Vám podarilo v minulom funkčnom období.
Nechcem hovoriť len za seba, ale chcem to
v krátkosti zhodnotiť za všetkých poslancov, spolu s vedením a ostatnými pracovníkmi mesta. Je to práca nás všetkých ako
celku. Pozitívne by som hodnotil investíciu
„Revitalizácia centrálnej zóny mesta“, ktorá bola financovaná s pomocou EÚ a štátu.
Tak isto ešte prebiehajú „Stavebné úpravy
a prístavba Domu kultúry“. Formou združenej spolupráce sa vybudovalo parkovisko
pri obchodnom dome Jednota na sídlisku
Kamence a takisto pomocou nadácie SPP sa

realizovalo zateplenie ZŠ Dolinský potok.
Ale mesto nevyužívalo len cudzie zdroje.
Medzi nemalé investície z vlastných zdrojov
patrí aj rekonštrukcia Mestskej športovej
haly, rekonštrukcia Domu smútku v Budatínskej Lehote, nadstrešenie priestranstva
pred kaplnkou v Oškerde, investície do materských škôl, ZŠ a ZUŠ a v neposlednom
rade investície do detských ihrísk, do budovania nových ciest a chodníkov, parkovacích plôch, verejného osvetlenia, ako aj
osvetlenia priechodov cez cestu. Som veľmi rád, že aj napriek týmto investíciám je
mesto v dobrej finančnej kondícii a nie je
prakticky nijako zadlžené.
Čo by ste chceli v nasledujúcom volebnom období
podporiť ?
Vzhľadom na to, že mesto vyhralo súdny
spor o majetkovú podstatu budovy mestskej časti polikliniky, je v štádiu jednania
pripravený projekt na jej rekonštrukciu,
vrátane jej vybavenia novými zdravotníckymi prístrojmi s pomocou finančných
prostriedkov EÚ. S vedením VÚC je pred
prerokovaný návrh riešenia dopravy a parkovania v areáli polikliniky s výjazdom na
Komenského ulicu. Ďalej by som chcel podporiť dobudovanie tartanovej dráhy okolo
futbalového štadiónu, nakoľko naše atletické talenty spolu s p. Milanom Slivkom
si to už naozaj po toľkých rokoch zaslúžia.
Ďalej je veľmi dobrá myšlienka vybudovanie cyklotrasy v katastri KNM s napojením
na jestvujúcu cyklotrasu v Krásne nad Kysucou a bolo by dobré, keby sa mohol zrealizovať aj projekt korčuliarskej dráhy po
nábreží rieky Kysuca.
Ako vnímate prácu poslanca nášho zastupiteľstva, máte nápady, ako ju zlepšiť, čo priniesť do
komunikácie medzi poslancom a občanom.
Ako prvé by som chcel podotknúť, že práca
poslanca nespočíva len v tom, že sa prezentuje so svojimi príspevkami pred kamerami
v živom vysielaní TV Antech, ale spočíva
v práci pre mesto a občanov, ktoré občan
v zákulisí nevidí. Poslanec si musí nájsť aj
svoje chodníčky na MsÚ, aby sa mu podarilo vybaviť pre svoj obvod toho čo najviac.

Okrem toho, že som poslanec MsZ, som
zvolený aj do Rady ZŠ na Nábrežnej ulici
a momentálne som ešte členom Komisie
sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného
ruch. S prácou poslanca MsZ do určitej miery strácate súkromie. Občania Vás zastavujú, pýtajú sa, dávajú otázky a každý si musí
veľmi dobre rozmyslieť, čo povie a čo sľúbi.
Nie je problém sľúbiť, realizácia býva oveľa
náročnejšia.
Ste členom Komisie sociálnej, bytovej, obchodu
a cestovného ruchu. Vidíte možnosti výstavby
nových bytov/domov v KNM?
Na tejto komisii sa preberajú reálne a ťažké
situácie našich spoluobčanov, ktorí naozaj
potrebujú pomoc.Na každom MsZ odsúhlasujeme finančné podpory občanom,
ktorí to naozaj potrebujú, ale niekedy sa
mi tá čiastka, ktorú môže mesto poskytnúť
zdá vzhľadom na súčasné pomery veľmi
malá. Čo sa týka výstavby bytov, resp. domov z pohľadu mesta to nevidím reálne,
nakoľko mesto už nemá vlastné pozemky,
na ktorých by sa dalo reálne stavať. Na
poslednom mimoriadnom zasadnutí MsZ
sme odsúhlasovali schválenie Zadania pre
územný plán mesta KNM, ktoré by malo
riešiť túto problematiku v najbližších cca
15- tich rokoch. Momentálne jediným reálnym pozemkom na výstavbu domov, resp.
bytov sa mi javí pozemok za STK, avšak ten
nie je v majetku mesta. Vzhľadom na to,
že po rozhodnutí vlády SR o zmene trasy
vodnej cesty sa tento pozemok na výstavbu
uvoľnil, je cesta k realizácií výstavby už len
na súkromnom investorovi.
A niečo na záver?
Chcel by som popriať vedeniu mesta, všetkým jeho pracovníkom, ako aj poslancom
MsZ veľa pozitívnej energie do nového
funkčného obdobia, aby naša práca bola
o dohode a tolerancii za spoločnú vec pre
obyvateľov mesta. Na záver chcem poďakovať mojim milým voličom za dôveru
v nadchádzajúcom štvorročnom volebnom
období. Prajem im všetko naj do nového
roku, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
v rodinách a zamestnaní.

Ďalší ročník Rybárskeho plesu za nami
Skoro dvestopäťdesiat hostí si nenechalo
ujsť v poradí už šiesty Rybársky ples, ktorého usporiadateľom bola Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v KNM.
Hostia sa výborne bavili od prvých chvíľ až do
bieleho rána aj vďaka zaujímavému programu. Postupne vystúpili tanečná skupina scénického tanca Badula, folklóristi z Jedľoviny
či mladí umelci Mrmusovci. Celú noc prítomným do rytmu hrala skupina VivaBand a He-
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ligonkári Kysúc. Zlatým klincom programu
bol špeciálny koncert víťaza X-Faktoru Petra
Bažíka iba pre plesajúcich rybárov.
V tombole sa už tradične žrebovali živé
ryby a iné zaujímavé ceny ako LED televízor, krovinorez alebo motorová píla. Samozrejmosťou boli i rybacie špeciality, ktoré si
mohli okrem iných dobrôt hostia vybrať na
preplnených švédskych stoloch.

Marián Mihalda
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Novoročné stretnutie
(pokračovanie zo str. 1)
volebného obdobia, ktoré boli realizované
bez zadlžovania mesta. Popri dosiahnutých
výsledkoch v investičnej činnosti považuje
za významný úspech uplynulého volebného
obdobia - doriešenie dlhoročných problémov súvisiacich s rozvojom mesta, predovšetkým dosiahnutie dohody s Vládou SR
o zmene trasy vodnej cesty.
Avšak k novému roku patrí aj plánovanie,

SPRAVODAJSTVO

Bude v meste spaľovňa?
Spoločnosť ECOS plus s. r. o. Bratislava predložila Ministerstvu životného prostredia SR zámer vybudovať v našom meste zariadenie na
zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
– výrobnou jednotkou BLOWDEC 250/500
kW. Podľa územného plánu pozemky, na ktorom chce firma realizovať svoj zámer, sú definované ako monofunkčné, prevládajúca činnosť priemyselná výroba a sklady. Nejde však
o zriadenie klasickej spaľovanie, ale o spracovanie odpadu v horúcom vírivom lôžku vytvorenom z tuhých častíc, napr. v horúcom
piesku. Procesom sa získava olej vhodný na vy-

a tak primátor nezabudol informovať o plánoch na nastávajúce volebné obdobie aspoň
z pohľadu prípravy a realizácie najväčších
investícií:
– podpora individuálnej a hromadnej bytovej výstavby,
– rekonštrukcia mestskej časti polikliniky
vrátane vybavenia novými zdravotníckymi prístrojmi,
– vybudovanie tartanovej atletickej dráhy,
– vybudovanie cykolotrasy v katastri KNM,
– vytvorenie podmienok na bezproblémové

realizovanie investície v areáli plavárne,
– rekonštrukcia verejného osvetlenia,
– projekt revitalizácie námestia...
Na záver prítomných požiadal, aby podporili
opätovné zaslanie žiadosti na vybudovanie
diaľničného privádzača v predstihu, nakoľko toto riešenie je pre mesto a zabezpečenie
života v ňom nevyhnutné. Svojim podpisom
riaditelia aj politici tento návrh podporili a
celé stretnutie bolo ukončené voľnými diskusiami v príjemnej atmosfére. (viac informácií na webovej stránke mesta)
D. Š.

kurovanie alebo ďalšie spracovanie. Pri procese sa neprodukuje oxid dusíka ani síry, ostatné
plyny budú vypúšťané existujúcim komínom.
Vplyv tejto prevádzky bude vo forme zvýšenia
intenzity dopravného zaťaženia, mierneho
hlukového zaťaženia, ale aj málo významného
vplyvu na životné prostredie a vzniku nových
pracovných miest (10 zamestnancov) či zhodnocovania odpadov (plast, guma, pneumatiky). Firma uvádza, že „Realizácia navrhovanej
činnosti nebude predstavovať žiadny nový
záber pôdy, bez významných negatívnych
odpadov na ovzdušie, vodu, pôdu, geologické
prostredie, biotu a dotknuté obyvateľstvo.“
Mesto KNM po preštudovaní zámeru zaslalo na ministerstvo stanovisko, že súhlasí so

zriadením prevádzky za podmienok, že bude
vykonané meranie hluku a vibrácií a namerané hodnoty nebudú prekračovať prípustné
limity. Tiež meranie emisií z prevádzky a dopravy spojenej s prevádzkou zariadenia.
Aj MŽP SR nariadilo doplniť zámer o hodnotenie vplyvu na ovzdušie zo spaľovania plynov a olejov, vplyvu na zdravie, o podrobné
opatrenia na minimalizáciu identifikovaných
vplyv a o vizuálnu prezentáciu navrhovanej
činnosti na verejné prerokovanie. Ak podmienky mesta a ministerstva firma nesplní,
nemôže pokračovať vo svojom zámere. V prípade splnenia všetkých podmienok, bude
nasledovať verejné prerokovanie, kde môže
každý vzniesť svoju námietku.
D. Š.

Voľby prísediacich Okresného súdu Žilina
Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v
obvode príslušného súdu z radov občanov.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan,
ktorý:
– v deň zvolenia dosiahol vek minimálne
30 rokov

Echo mesiaca
Dobrý deň,
musím reagovať na článok z č. 11/2014, kde
optimisticky vypisujete, ako sa ide rekonštruovať a modernizovať poliklinika v KNM.
Píšete o bezbariérovom prístupe, o tom, že
dôjde ku skvalitneniu prístrojového vybavenia a ako sa vybuduje lokálna sieť na prístup
k informáciám.
Pravda s poliklinikou v KNM je však úplne iná
a situácia veľmi zlá. Mám vlastnú skúsenosť,

– je spôsobilý na právne úkony
– je bezúhonný
– má trvalý pobyt v SR
Mesto KNM sa rozhodlo osloviť občanov,
ktorí by mali záujem o službu verejnosti
formou prísediaceho na súde. V prípade,
moja 72 ročná mama mala úraz 4. októbra a
mala zlomeninu nohy. Autom sme ju doviezli
na kontrolu na polikliniku, chirurgické odd.,
aké bolo naše prekvapenie, keď k dispozícii
bol jeden starý invalidný vozík bez kolies so
zlomeným sedátkom. Len s námahou sme
mamu na polámanom vozíku vyniesli po
schodoch. Som znechutená z vyšetrení na poliklinike v KNM aj v Čadci. Kto je zodpovedný
za vybavenie polikliniky?
B. Kubánková
Odpovedá prednosta MsÚ KNM JUDr. Ľubomír Ježo: Spomínaný projekt je už zaslaný a

ak máte možnosť zúčastňovať sa na pojednávaniach podľa potrieb súdu, zašlite
svoju žiadosť s osobnými údajmi na adresu sekretariátu Mestského úradu KNM do
20. februára 2015. (MsÚ, sekretariát, Námestie slobody 94, KNM)
Funkciu prísediaceho získa občan až po
schválení mestským zastupiteľstvom na
marcovom zasadnutí.
momentálne sa nachádza vo fáze schvaľovania. Našim najväčším prianím je, aby sme
finančné prostriedky na jeho realizáciu získali, nakoľko si uvedomujeme zlú situáciu na
Poliklinike v KNM. Práve aj z dôvodu, ktorý
spomínate, sme na spracovanie projektu pristúpili a zahrnuli sme do neho výstavbu bezbariérového prístupu. Realizáciou projektu sa
zlepšia podmienky pre pacientov aj lekárov.
Problém s vozíkom je už čiastočne vyriešený,
v súčasnosti sa v priestoroch polikliniky nachádza jeden zánovný vozík pre imobilných
pacientov ležiacich a jeden pre sediacich.
a dvaja sedemdesiatnici, dlhoroční členovia a funkcionári SPZ Eugen Harvančík a
JUDr. Ján Tichý. Po spoločnej Štefanskej
poľovačke prišli na rad v poľovníckej chate
v Škorčí srdečné gratulácie a bohaté občerstvenie. Jubilantom blahoželal a odovzdal
upomienkové darčeky predseda PZ pán Miroslav Siekela.
Ján Tichý

Naši jubilanti
Stalo sa peknou tradíciou, že si poľovnícke združenie Kysuca – Šerkov - Ochodnica
každoročne pripomína životné jubileá svojich členov. V roku 2014 oslávila významné
okrúhle životné jubileum Anna Siekelová
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Vianoce vyvrcholili koncertom
deťmi, trojica mladých kysuckých spevákov
Marek Belko, Tomáš Dedič a Dávid Harant,
s pásmom kolied a vianočných piesní Vajčovská muzika, Junáčkovia, Malá vajčovská muzička a Vajčovky a mnohí iní. Ťahákom bolo
určite aj vystúpenie víťaza televíznej súťaže
Česko Slovensko má talent Jozefa Pavlusíka. Veľký potlesk si vyslúžila pieseň Svet lásku má v podaní piatich operných spevákov.
Táto obľúbená pieseň potešila mnohé srdcia
poslucháčov, ktorí si počas nej spomenuli na
vlastné Vianoce v kruhu svojej rodiny.

ka), Michal Hmira a Drogéria Bona KNM
(odmeny pre súťažiacich)...ďakujeme.
A na záver stručne spomeniem projekty a po
dujatia, ktoré sme realizovali v roku 2014.
Malá galéria vznikla vďaka finančnej podpore
zo ŽSK, v nej svoje umenie prezentovali žiaci
ZUŠ KNM a zorganizovali výstavu s názvom
Jesenná paleta. Na nákup kníh nám prispelo
Ministerstvo kultúry SR vďaka projektu Kniha, okno do sveta. Finančný príspevok bol vo
výške 1 400 € a do fondu knižnice pribudlo
214 knižničných jednotiek. Prehľadné brožúrky o službách, fonde a činnosti knižnice
sme vydali tiež vďaka finančnej podpore MK
SR a projektu Nezíde z očí, nezíde z mysle. Ak
máte záujem dozvedieť sa viac o knižnici,
vezmite si pri jej návšteve túto brožúrku a zároveň získate peknú a praktickú záložku do
knihy. Vďaka projektu Skvalitnenie ochrany
knižničného fondu máme v oddelení litera-

túry pre deti a mládež nové regále, ktoré sú
jasnejšie označené, bezpečnejšie a oddelenie
je krajšie. Vyzbieraných 469 Kultúrnych poukazov prinieslo do zrekonštruovanej zasadačky knižnice nové stoličky, ktoré sú opatrené
stolíkom. Skvalitní sa tak organizácia podujatí a najmä súťaží. Prostredníctvom Nadácie Orange Program pre optimistov a hlavne
s pomocou dobrovoľníkov sme zrealizovali
projekt Čítanie pod lipou. Teraz už môžu deti
tráviť čas pri čítaní nielen v knižnici ale aj v jej
záhrade. Jednu knihu ročne (knižnici) realizujeme tretí rok, zoznam zapojených čitateľov
do projektu a nimi darovaných kníh, ktoré
vyšli po roku 2008, nájdete v knižnici aj na
webovej stránke. Do kampane Les ukrytý
v knihe sme sa zapojili v roku 2014 po prvýkrát a hneď úspešne, ako jedna z najlepších
knižníc na Slovensku sme sa umiestnili na
3. mieste. Začiatočníkmi sme boli v roku 2014
aj počas Medzinárodného dňa školských knižníc,
ktorý sme strávili v ZŠ Nábrežná a spustili
sme aj súťaž pre triedy ZŠ s názvom Čítajme
o 100 šesť. Trieda s najväčšou čitateľskou základňou bude v júni hľadať poklad v záhrade
knižnice. Zaujímavé bolo aj skupinové vzdelávanie Rozvoj komunikačných zručností v spolupráci s Poradenským centrom pre dospelých KNM. Sumárne sme na projekty získali
finančné prostriedky vo výške 5 822 €.
Podrobnejšie informácie o činnosti knižnice
v roku 2014, o projektoch a podujatiach či
štatistiky nájdete na www.kniznica.kysuckenovemesto.sk.
D. Š.

pódium, to všetko sme mohli nájsť na tvárach najmenších. Spievanka v podaní Márie
Podhradskej a Zahrajko alias Richard Čanaky
si u nás počas svojej návštevy z rozprávkovej krajiny Spievankovo našli kopu nových
kamarátov. S deťmi sa pomocou básničky
naučili zaviazať si šnúrky, počítať či tancovať rock ‚n‘ roll. Každé dieťa malo dokonca
príležitosť ocitnúť sa v žiare reflektorov a so
svojimi obľúbencami si priamo na pódiu zaspievať, predviesť niekoľko tanečných kreácií,

napodobňovať zvieratká či zahrať si na provizórnych hudobných nástrojoch. O tom, že
sa Spievanka a Zahrajko tešia naozaj veľkej
obľube, svedčili aj darované kresby a deti oblečené podľa svojich idolov.
Dvojica, ktorá si zo Spievankova odskakuje
na koncerty do celého Slovenska, sa so svojimi malými fanúšikmi rozlúčila originálnou
výzvou: „Nehanbite sa spievať, nehanbite sa
tancovať a hlavne, majte sa spievankovo!“

Dominika Chrastová

Knižnica bilancuje uplynulý rok
V uplynulom roku sme zaevidovali 74 337
výpožičiek kníh a časopisov, ktoré pomohli
našim čitateľom spestriť voľný čas alebo
rozšíriť vedomosti. Počas dvanástich mesiacov prekročilo prah knižnice 25 390 návštevníkov. Zaregistrovalo sa 2 152 čitateľov,
z toho bolo 883 vo veku do 15 rokov. Okrem
výpožičiek im boli poskytnuté aj iné služby:
cez medziknižničnú výpožičnú službu bolo
sprístupnených 277 dokumentov a vypracovaných bolo 37 rešerší, usporiadaných 242
rôznych podujatí, z toho 51 informačných
výchov. Knižničný fond sa rozrástol o 987
nových knižničných jednotiek. Vo zvýšenej
miere naši čitatelia začali využívať službu rezervácia, zrealizovali sme ju 116 krát.
Chceli by sme tiež poďakovať všetkým,
ktorí prispeli na rast knižnice svojimi 2
percentami z daní. Za získané finančné
prostriedky sme zrealizovali medzinárodné
podujatie s názvom Staň sa spisovateľom
s..., kde boli zapojené knižnice z Čiech, Poľska a Chorvátska. Ďakujeme všetkým, ktorí darovali knižnici nové a zaujímavé knihy
a časopisy. Tento rok bolo takýchto dobrodincov 4 desiatky, vďaka nim do fondu
pribudlo 209 knižných titulov, niektoré aj
v cudzích jazykoch. Mnohé aktivity sa nám
podarilo zrealizovať vďaka sponzorom PVCar s. r. o., Žilina (materiál na tvorivé dielne), Posdisplay s. r. o., Žilina (knižná búd-

Návšteva zo SpievaNkova
Spievanka a Zahrajko – dvojica, ktorá vie
svojimi pesničkami potešiť všetky deti, prišla rozdať radosť svojim najmenším fanúšikom do KNM. V dome kultúry sa predstavili
nielen raz, ale pre veľký záujem rovno dvakrát, a to 21. a 22. januára.
Veľké úsmevy, rozžiarené oči, nedočkavosť
či nadšenie po príchode detských hviezd na
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Koncert sa uskutočnil vďaka organizátorom
Mesto Kysucké Nové Mesto, Mestské kultúrno-športové stredisko, Centrum voľného času a Farský úrad v KNM. 
D. Š.
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Najkrajšie a snáď aj najobľúbenejšie sviatky v
roku Vianoce sa v našom meste niesli v atmosfére rôznych podujatí: vianočné trhy mesta,
vianočné trhy škôl, návšteva sv. Mikuláša,
vianočné divadelné predstavenie či koncert
v ZUŠ, Živý Betlehem, vianočný výstup, turnaje a pod. Vyvrcholením týchto podujatí bol
veľkolepý koncert s názvom Vianoce v našom
meste. Množstvo pozvaných hostí prilákalo
do Mariánskeho kostola stovky obyvateľov
mesta aj okolia. V programe vystúpili Jozef a Antónia Gráfovci z Čadce aj so svojimi



i
StaveBné práce neutíchli ani na sklonku roka

MESTO INFORMUJE

(pokračovanie zo str. 1)
Zateplenie a výmena okien úplne zmenili
výzor domu kultúry, ktorému dnes dominuje sivá a strieborná farba. Ku skvalitneniu
práce v dome kultúry prispelo aj zateplenie
plochých striech a nová vzduchotechnika. Samozrejme, že projekt zahŕňa aj ďalšie menšie
práce, ktoré prispievajú k realizácii jeho cieľa.
Tým je predovšetkým lepšie využitie existujúcej kultúrnej infraštruktúry pri súčasnom
rozvoji spolupráce medzi poľským partnerom
obcou Łodygowice a KNM, vytvorenie zázemia pre rozvoj kultúry, čo uľahčí obidvom
partnerom vzájomné kontakty. Zmodernizovaný dom kultúry umožní rozšírenie súčasnej
kultúrnej ponuky a umenia, bude ponúkať
podmienky pre lepšiu kvalitu práce a realizáciu kultúrnych a edukačných zámerov. Úžitok
z tohto projektu budú mať nielen naši občania, ale aj potenciálni návštevníci z celého euroregiónu Beskydy a pohraničia.
Napriek časovému sklzu oproti pôvodnému
plánu rekonštrukcia Mestskej športovej haly
v KNM je ukončená. Hlavným cieľom projektu bolo odstránenie havarijného stavu strechy - zabezpečovala sa jej nosná konštrukcia.
Následne sa vymenila zničená palubovka
a nevyhnutné bolo riešiť nové obloženie stĺpov a priečku pod tribúnou. Na záver sa hala
vymaľovala. Zakúpili sa tiež nové mantinely
na florbal a stĺpy a siete na volejbal. Rekonštrukcia športovej haly nezvýšila len bezpečnosť športovcov, ale zlepšili sa aj hygienické

podmienky. Celkové náklady predstavujú dokopy sumu 318.664 €.
Otázka osvetlenia priechodov pre chodcov
rezonovala v MsZ už niekoľko rokov. Mesto
pristúpilo k riešeniu tohto problému aj napriek tomu, že sa nejednalo o priechody na
cestách v správe mesta. A tak na 8 priechodov
v meste (2 na Murgašovej ulici, 3 na Ulici 9.
mája a po jednom na Sládkovičovej, Jesenského a Nábrežnej ulici) pribudlo osvetlenie
a špeciálna dlažba pre nevidiacich. V jarných
mesiacoch ešte budú pruhy na vozovke prestriekané plastovou farbou. Náklady na 8
priechodov sú vo výške 21 480 €.
Začiatkom minulého roka bol zakúpený katafalk vo výške 3 600 € do Domu smútku v Bud.
Lehota. V priebehu ďalších mesiacov sa stav

domu smútku zmenil vďaka prístavbe, výmene okien, rozšíreniu vstupu, novej dlažbe
a iným stavebným prácam. Zväčšil sa tak
priestor na vykonávanie obradov. Je potrebné spomenúť, že tento projekt sa realizoval so
značnou pomocou Lehoťanov, ktorí prispeli
finančne ale aj brigádnickou prácou. Všetky
práce ešte nie sú ukončené, ale finančné náklady Mesta KNM dosiahnu výšku 35 900 €.
V Oškerde tiež vznikla na základe podnetov občanov potreba zlepšiť podmienky pri
kaplnke na vykonávanie bohoslužieb a rôznych obradov. Projekt prestrešenia pred vstupom do kaplnky vypracoval Ing. arch. Papučík a vytvoril sa priestor, ktorý bude chrániť
občanov pred zrážkami a pribudli tiež lavičky
pre starších. Výška finančných prostriedkov
vynaložených na prestrešenie je 19.211 €.
Okrem parkovacích miest sa v roku 2014
v meste budovali aj stojiská na kontajnery.
Desať spevnených plôch na odpadové nádoby pribudlo na Murgašovej, Lipovej, Kollárovej a Clementisovej ulici. Mesto na tento
zámer vynaložilo 9 530 €.
V mesiaci december sa rekonštruovala aj
zasadačka mestskej knižnice. Miestnosť
sa zateplila, vybrúsili sa parkety, pribudlo
nové osvetlenie. Projekt Podkrovie – zasadačka prispel k zlepšeniu svetelných
a tepelných podmienok pri realizácii kultúrno-spoločenských podujatí a realizoval
sa v rámci projektu
Obnova MsK KNM.
Náklady predstavujú 6 486 €.
D. Š.

Osobnosťou Kysúc sa stal Ladislav Jánoška
Počas Novoročného trojkráľového koncertu
v Čadci odovzdávajú každý rok členovia Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava a kysuckých samospráv ocenenie Osobnosť Kysúc.
Za 17 rokov KKN udelila ocenenia viac ako
60 osobnostiam. Tento rok za športovú činnosť získal ocenenie Osobnosť Kysúc za rok
2014 opäť občan nášho mesta - Ladislav Jánoška, reprezentant SR v cyklotriale. Je dvojnásobným majstrom sveta, dvojnásobným
majstrom Európy a zo svetových podujatí si
priviezol 33 medailí. Dvadsaťročný študent
Žilinskej univerzity Ladislav získal aj nedávno z rúk Ing. Jána Hartela Cenu primátora
mesta pri príležitosti Dňa študentov. Položila
som preto Ladislavovi Jánoškovi pár otázok.
Ktorý svoj životný úspech pokladáte za najväčší?
Za najlepší úspech pokladám víťazstvo

na majstrovstvách sveta 2011 v kategórii
junior a následnú nomináciu do najprestížnejšej kategórie Elite, v ktorej som dodnes.
Aký je to pocit preberať ocenenie Osobnosť Kysúc popri tom, ako už roky preberáte ocenenia
za svoje výkony na pretekoch?
V podstate to je rovnaké, veľmi dobrý pocit
a obrovská radosť z dosiahnutého úspechu,
navyše ocenenie Osobnosť Kysúc vnímam
ako ocenenie za dlhodobú činnosť a výsledky, ktoré sa mi podarili doposiaľ dosiahnuť.
Ocenenie ste získali za predošlé výsledky, prezraďte mi však, čo by ste chceli na poli športu ešte
dokázať?
Chcel by som ešte pokračovať v takýchto
dobrých výsledkoch a venovať sa rozvoju
tohto krásneho športu. Avšak popri náročnej vysokej škole to nie je úplne jednodu-

ché, ale budem sa to snažiť všetko zvládnuť.
Srdečne gratulujeme k oceneniu a prajeme
ešte veľa úspechov na poli športu aj vzdelávania.
D. Š.

Oprava
Vo zvestiach č. 10/2014 sme uverejnili výsledky Súťaže o najkrajší priľahlý pozemok. Nesprávne bolo uvedené umiestnenie súťažiacej
Mgr. Evy Minárovej. Súťažila v kategórii priľahlé dvory obyvateľov žijúcich v bytových domoch a umiestnila sa na tretej priečke.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

6

ROČNÍK XXII. • FEBRUáR 2015

abc

V decembri sa trieda 5.B zo ZŠ Nábrežnej
zúčastnila literárno-dejepisnej exkurzie. Cieľom nášho poznávania bola jedna žilinská
tlačiareň. Náš deň sa začal ráno zrazom pri
železničnej stanici v KNM, odkiaľ sme sa vlakom dopravili na železničnú stanicu v Žiline
a potom trolejbusom do tlačiarne GEORG,
kde nám majiteľ tlačiarne poukazoval stroje,
s ktorými pracujú. Porozprával nám aj o tom,
ako sa vyrába kniha, ako sa tlačí na hárky
a pod. Jeden milý zamestnanec nám ukázal,

ako sa na knihy razí slovenský znak, každý
z nás si potom nejaký na papieriku odniesol. Potom sme sa presunuli na Mariánske

Červenými stužkami vyjadrili podporu

Do kampane Červené stužky sa zapojila
Stredná odborná škola strojnícka v KNM aj
tento školský rok. S chuťou sme sa pustili do
príprav. Žiakov sme oboznámili o blížiacom
sa Medzinárodnom dni boja proti AIDS prostredníctvom školského rozhlasu, pričom sme

Jarný prímestský tábor
Centrum voľného času KNM organizuje
pre členov záujmových útvarov, deti mesta
a blízkeho okolia Jarný prímestský tábor
s dennou dochádzkou, ktorý sa uskutoční
od 16. do 19. februára 2015.
Program: ukážky z činnosti kynológov,
kniha - svet poznania a zábavy, potulky

nezabudli
i n fo r m o vať ich o
hlavnom
posolstve
a význame
kampane.
O
problematike
sme diskutovali aj na
hodinách
občianskej
náuky, kde
sme si pozreli dokumentárny film IN YOUR
FACE. Kolektív učiteľov Ing. Štefan Belka,
Mgr. Štefan Mitka a Mgr. Edita Kormanová
v spolupráci so žiackou školskou radou zorganizovali vyvesenie plagátov, prípravu stužiek či letákov. Umelecky nadaní žiaci začali
Rajeckou kotlinou - múzeum dopravy Rajec, Rajecká Lesná, filmové predstavenie v
multikine Žilina, plaváreň v Čadci, Kysucké
múzeum v Krásne n. Kysucou, deň vo vode
v Dolnom Kubíne, kolektívne hry, súťaže,
športové dopoludnie.
Poplatok: 35€ (v cene obedy, pitný režim,
cestovné, vstupné, odmeny) prihláste sa do
10. februára v CVČ
Informácie: 4213294

Povesti zneli za kamennými múrmi
Centrum voľného času v KNM usporiadalo
v mestskej knižnici obvodné kolo súťaže žiakov základných škôl v umeleckom prednese
povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V
príjemnej atmosfére recitovalo 26 detí zaujímavé slovenské povesti. Víťazi postupujú do
krajského kola, budeme držať palce.
Výsledky:
1. kategória: 1. Nina Tokáriková, ZŠ K.

Zvesti

Lieskovec, 2. Simona Masárová, ZŠ Lodno,
3. Matúš Mizera, ZŠ Ochodnica
2. kategória: 1. Amália Dadajová, ZŠ Dolinský potok, 2. Tatiana Janotová, ZŠ K. Lieskovec, 3. Kamila Kubalová, ZŠ Ochodnica,
Alexandra Mikolajová, ZŠ Lodno
3. kategória: 1. Kristína Hmírová, ZŠ K.
Lieskovec, 3. Zuzana Medzihorská, ZŠ Dolinský potok
D. Š.

námestie, kde nám naša slovenčinárka, pani
učiteľka Mojtová hovorila o histórii mesta.
Po prehliadke vianočných trhov a po nákupnom rozchode sme sa bohatší nielen o nové
poznatky vrátili naspäť domov.
Táto exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. Páčila sa nám.
Za zorganizovanie exkurzie a sprevádzanie
na nej ďakujeme p. učiteľke Mgr. Monike
Mojtovej, za sprevádzanie ďakujeme aj p.
učiteľke Mgr. Márii Vlčákovej, a touto cestou ďakujeme aj mamine Baričíkovej a pánovi Štefuňovi.
Tatiana Ondrušová, Simonka Kmecová
pracovať na tvorbe pohľadníc. Najzaujímavejšie z nich sme zaslali do výtvarnej súťaže
Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. Mali
sme veľkú radosť, keď náš žiak Peter Maslák
získal ocenenie za pohľadnicu vytvorenú počítačovou grafikou. Medzinárodný deň boja
proti AIDS sme si v škole pripomenuli symbolickými červenými stužkami, ktoré sa po
pripnutí zaskveli na tričkách 350 z nás. Ďalší
vytvorili v telocvični „živú“ červenú stužku
a vzniklo zopár pozitívne naladených fotografií. Prečo? Veď choroba je síce vždy čierno-biela, ale nádej je živá a farebná, povedal
niekto v dave... 
Mgr. Edita Kormanová

Gymnazisti
v projekte Komprax
Práca s regionálnymi informáciami v knižnici, tak znie názov projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, prostredníctvom
Národného projektu Komprax - Kompetencie pre prax.
A aké kompetencie získali študenti Gymnázia v KNM na prvom stretnutí v mestskej knižnici dňa 12. 1. 2015? Prvým
krokom bolo formulovanie informačnej
požiadavky, potom sme sa naučili definovať rôzne typy informačných zdrojov, tie
sme následne vyhľadávali prostredníctvom
online katalógu knižnice. Získané informačné zdroje si odniesli študenti domov a
ich ďalšou úlohou bolo kriticky zhodnotiť
informácie a spracovať ich do požadovanej
podoby. Všetky informačné zdroje pochádzali z fondu regionálnej literatúry mestskej knižnice. Výstupom projektu bude
nielen získanie nových poznatkov z oblasti
regionálneho kultúrneho dedičstva ale aj
ich prezentácia. Zatiaľ sa nechajte prekvapiť, akú formu prezentácie sme v tomto
projekte naplánovali....
D. Š.
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Na návšteve v tlačiarni

i
Mama, osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 14. 2. 2015
si pripomíname 10. výročie úmrtia
Marty BLAHUŠOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKY
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Na hrobe kytica, kahanček svieti,
spomienka manželky, Tvojich detí, vnúčat.
Dňa 4. 2. 2015 uplynie 1. výročie, kedy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko
Emil LULEK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku
ostatným ďakuje manželka Ľudmila a celá rodina.

Už si v nebíčku, pozeráš sa zhora,
navždy Ťa budeme milovať,
odkazujeme Ti zdola.
25. 2. 2015 uplynú 2 roky,
čo nás opustila naša milovaná manželka,
mamička a babička
Anna BILÍKOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta
S vďakou spomínajú
manžel a dcéry s rodinami.

Dňa 9. 1. 2015
uplynulo 6 rokov,
keď nás opustil
Vladimír JANÍK
z Budatínskej Lehoty
S úctou a láskou
spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v srdciach a spomienkach
zostaneš navždy s nami.
Dňa 6. 2. 2015 uplynie rok,
čo nás vo veku 78 rokov navždy opustila
drahá mama, babka, prababka
Zdenka MACUŠOVÁ
S láskou na ňu spomíname a tým,
ktorí nezabudli, ďakujeme.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Dňa 24. 12. 2014 nás navždy opustila
vo veku 72 rokov naša milovaná mama,
stará mama, sestra, švagriná,
krstná mama a svokra
Ľudmila JANÍKOVÁ, rod. Juríčková
z Budatínskej Lehoty
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym za kvetinové dary,
prejavenú sústrasť
a účasť na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina

Deň po dni sa míňa,
rok s rokom si podáva ruku zas.
Ani čas nezmazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú hlboko v nás.
Dňa 2. 2. 2015 si pripomíname
13. výročie úmrtia
Štefana LALINSKÉHO
z Budatínskej Lehoty.
Spomína dcéra Anna s rodinou, vnukovia
Miroslav a Ľuboš s rodinami a Lýdia.

Dňa 15. 12. 2014 nás navždy opustil
vo veku nedožitých 93 rokov
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Štefan HRIVÍK
Ďakujeme príbuzným, známym, priateľom
a susedom za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme pánu farárovi Jánovi Uskobovi
ako i pohrebnej službe p. Pošteka
za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manželka, dcéra a syn s rodinou.

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 29. 1. 2015 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
Jozefa ŠKULAVIKA z Rudinky
S úctou a láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.
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 3. 2. 2015 si pripomíname
45. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otecka a dedka
Pavla Dušana STANÍKA
S vďakou spomínajú
manželka a deti s rodinami.

Úprimne ďakujeme priateľom,
príbuzným, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 5. 1. 2015
s našim drahým manželom, otcom, dedkom,
pradedkom, bratom a švagrom
Mgr. Antonom ŠIMOM
Ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Na bývalého riaditeľa spomínajú kolegovia
Dňa 2. 1. 2015 nás navždy opustil Mgr. Anton Šimo, pedagóg
a riadiaci zamestnanec nerozlučne spätý so školstvom na Kysuciach. Po
ukončení štúdia v roku 1953 pôsobil ako učiteľ a neskôr ako riaditeľ
na Základnej deväťročnej škole Riečnica. V roku 1962 bol menovaný
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V prvý deň roka sme sa dozvedeli smutnú správu. Počas osláv nového
roka 2015 sa na Veľkom Ostrom stratil Marek Kopela. Pátranie
po 20-ročnom Marekovi malo smutný koniec. Rodina chce touto
cestou poďakovať všetkým, ktorí neváhali a pustili sa do pátrania
napriek nepriaznivému počasiu a neschodnému terénu. Pátrania sa
zúčastnilo viac ako 120 ľudí: členovia Dobrovoľných hasičských zborov
z Kysuckého Nového Mesta, Korne, Snežnice, Rudinky, Lopušného
Pažitia, Ochodnice, Nesluše a Klubiny, profesionálni hasiči z HaZZ
KNM, záchranári z K-7 Psovodi, Orava Rescue System, Horskej služby
Malá Fatra, príslušníci polície a občania okolitých obcí. Osobitné
poďakovanie patrí mladíkom na štvorkolkách, ktorí sa záchrany
zúčastnili ako prví v hroznom počasí a teréne. Veľmi pekne chceme
všetkým poďakovať za pomoc. Ďakujú krstní rodičia, rodičia, starí
rodičia a ujovia a tety.
Dobrovoľný hasičský zbor v KNM informuje, že pri hľadaní
nezvestného sa zúčastnili Miroslav Kuric, Štefan Belko st., Ján
Korman, Pavel Ďurina, Peter Kubík, Miroslav a Ján Adámek.

NARODENIE DETÍ
Leo Neslušan, Ema Macurová,
Michaela Koptáková,
Amélia Mózerová, Katarína
Koptáková, Damián Kašiar
a Sofia Halúsková.
Prvé narodené dieťa v roku
2015 s trvalým pobytom
v KNM je: Sofia Halúsková,
nar. 2. 1. 2015 v Čadci.

Zvesti

Štefánia ŠKORVÁNKOVÁ
Ľudmíla JANÍKOVÁ
Karol RUDINEC
Marek KOPEL
Mgr. Anton ŠIMO
Vilma MINDEKOVÁ
Jozef LISKO
Mária ROMANOVÁ
Libor ĎURČO
Jozef MACURA	












91 rokov
72 rokov
91 rokov
20 rokov
81 rokov
89 rokov
61 rokov
84 rokov
67 rokov
67 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ing. Bc. Andrej Žabka
a Ida Píšová

 INZERCIA
P
 redám pozemok Kysucké Nové Mesto – Dubie, 541 m2.
Kont. 0910 573102. Cena dohodou.
P
 redám murovanú chatu v Povine, ktorá je aj s pozemkom v
osobnom vlastníctve. Chata je celoročne obývateľná. Úžitková
plocha chaty je 80 m2. Pozemok s pekným výhľadom je orientovaný na južnú stranu a má rozlohu 850 m2. Chata je poschodová. Prístupová cesta vedie až k chate. Vykurovanie je riešené
pevným palivom a elektrikou. Interiér chaty je vo výbornom
stave bez investícií. Cena: dohodou. č. t.: 0918 440836

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

7. 2. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

8. 2. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

14. 2. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

15. 2. 2015

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

21. 2. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

22. 2. 2015

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

28. 2. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1. 3. 2015

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

Sklo (zelená)

PET fľaše (žltá) Papier (modrá) Kov, Tetra pak (čierna)

3. február

10. február

17. február

24. február

3. marec

10. marec

17. marec

24. marec

7. apríl

14. apríl

21. apríl

28. apríl

5. máj

12. máj

19. máj

26. máj

9. jún

2. jún

16. jún

23. jún

7. júl

14. júl

21. júl

28. júl

4. august

11. august

18. august

25. august

15. september

22. september

1. september

8. september

6. október

13. október

20. október

27. október

3. november

10. november

17. november

24. november

1. december

8. december

15. december

22. december
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POĎAKOVANIE

OPUSTILI NÁS

Harmonogram vývozu separovaného zberu
pre rodinné domy na rok 2015

za riaditeľa na ZDŠ Rudinská, kde pôsobil do roku 1973. V rokoch
1973 – 1979 vykonával funkciu riaditeľa ZDŠ Nábrežná KNM. Stál
pri zrode ZDŠ Gottwaldova KNM (terajšia ZŠ Clementisova), kde
pracoval v riadiacej funkcií 10 rokov. Tu realizoval spustenie chodu
školy, prístavbu telocvične a školskej jedálne. Škola pod jeho vedením
dosahovala výborné výchovno - vzdelávacie výsledky a umiestnenia
v predmetových olympiádach a súťažiach okresného, krajského
i celoslovenského charakteru. Po ukončení riadiacej práce pôsobil opäť
ako učiteľ až do roku 1991, kedy odišiel do zaslúženého dôchodku.
Česť jeho pamiatke.
Odišiel vynikajúci človek
Výnimočný svojim charakterom, pracovitosťou, skromnosťou.
Odišiel navždy riaditeľ školy Anton Šimo. Viesť ZŠ Nábrežná, ktorá
bola umiestnená v dvoch budovách a fungovala v dvojzmennej
prevádzke, znamenalo venovať tejto práci celý deň, kým sa brána
školy nezatvorila. Potom ho vymenovali za riaditeľa novopostavenej,
ale nedokončenej školy na Clementisovej ulici. Bolo treba dobudovať
telocvičňu, športový areál, školské dielne... Všetko na úkor voľného
času a rodiny. Podarilo sa mu vytvoriť výborný učiteľský kolektív.
Škola dosahovala vysokú úroveň vo vedomostiach žiakov. Pod jeho
starostlivým dohľadom absolvovalo základnú školu viac ako 2000
kysuckých detí a za to mu patrí poďakovanie. Odišiel skromne a ticho,
tak ako žil.
Pán Anton Šimo, bolo mi cťou učiť na škole, kde si bol riaditeľom.
Ružena Nekorancová

i
Správne znenie tajničky z čísla 1/2015
znie: „...ak je v ňom trocha pravdy.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Mária Belanová, Povina 233 – 6,00 €, 2. Ján Žubor,
Matice slovenskej 971, KNM – 5,00 €,

3. MUDr. Ilonka Jablonská, Matice
slovenskej 980, 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 2/2015 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 2. 2015.

Einstein: Hodnota človeka .............................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky
avait, Arra,
pikojoule
mumps,
(zn.)
rebab, Mára

remenárski
majstri

meno
brankára
Viktora

astát (zn.)

vládca
emirátu

belasí



ženské
meno

erbium (zn.)

2

N O V ÉH O M ES TA

2. časť
tajničky

expozícia

zeleninové
jedlo

rovné

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

grécky boh
lásky

1. časť
tajničky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

kuchynské
náčinie
molybdén
(zn.)

vynikajúca
umelkyňa

ultraviolet
(skr.)

zápal
príušníc

irídium
s platinou

strach

Middle East
(skr.)

sídlo
v Nigérii

Orion
(skr.)

výmera
pozemku

ruský
veľtok
umelý
človek

ukoná

európska
rieka
sláčikový
nástroj

český
fotograf

selén (zn.)

nikel (zn.)

3. časť
tajničky

poloha
visiac

mladé
vzídené
obilie

spojka

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

2



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
1. S

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2015 znie: „Traja králi“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Adrianka Tvrdá,
Dunajov 186. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej
knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00
hod., najneskôr do 28. 2. 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. 2. 2015, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

2. S
3. S
4. S
5. S
6. S

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

Kameň.
Dravý vták.
Svetová strana.
Sláčiky.
Prostriedok.
Výlučok slinných žliaz.
Stužka.
Osol.

7. S
8. S
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Dňa 26. decembra 2014 hostilo stredisko Veľká Rača – Dedovka účastníkov premiérového
ročníka vertikálnych skialpinistických pretekov Štefansky skialp – Memoriál Ervína Priečka. Štartovalo sa v podvečerných hodinách
na Dedovke s cieľom na poľskej chate na vrchole Veľkej Rače (1.236 m n.m.). Trať viedla
vzhľadom k snehovým podmienkach výhradne pásmom lyžiarskej trate s napojením na

hrebeňovú trasu až k vrcholu. Na pretekárov
tak čakala takmer 5 km trať s približne 500
m prevýšením, ktorú vytýčil riaditeľ pretekov
Štefan Kubuš, šéf Horskej služby Kysuce.
V týchto intenciách si najrýchlejšie s profilom
trate poradil Tomáš Višňovský zo Žiliny v čase
38,21 min. pred nestarnúcim Dušanom Kultánom (45,24) z KNM a Michalom Hrnčiarom
(47,27). V ženskej kategórii zvíťazila Martina

Turistické podujatia na prelome rokov

Štefanský výstup
Dňa 26. 12. 2014 usporiadal ŠKT KNM 33. ročník Štefanského zimného výstupu na Vreteň.
Štart bol priebežný, tak aby si turisti po trase
moc nezavadzali. Trasa bola spočiatku blatistá
a šmykľavá, pod vrcholom už primŕzalo a bol
už aj chodník primrznutý, stával sa nepríjemný
a nebezpečný. Mierny vietor zosilnel a na vrchole bol už silný nepríjemný a veľmi studený.
No toto skalných turistov nemôže odradiť od
ich cieľa. Veď nie nadarmo sa hovorí, že počasie
je vždy dobré, len turista je nevhodne oblečený.
Na vrchole Vretňa riadne fúkalo a výhľady boli
obmedzené. Účastníci sa zapísali do vrcholovej
knihy návštev, navzájom si pogratulovali a išli
sa zohriať dolu do Obecného úradu v Radoli.
Všetkých 472 zapísaných a prihlásených účastníkov zostúpilo v poriadku do cieľa, okrem
toho ďalších asi 50 účastníkov sa nezapísalo na
prezentácii, takže účasť v skutočnosti bola vyše
500 ľudí.
Na Obecnom úrade v Radoli každý účastník
dostal pamätný list, pohár s logom výstupu a
malé občerstvenie, okrem toho mnoho iných
a mimoriadnych cien dostali:

Čuhar ´s Indoor
Streetball 2
V tretí deň nového roku 2015, sme v RT Bedminton&Sport Center Rudina odpálili prvý
tohtoročný turnaj v 3x3 basketbale, alebo ak
chcete v streetballe. Spolu sa druhého ročníka Čuhar´s Indoor Streetball zúčastnilo pekných dvadsať tímov (Muži 13 a Mix 7).
V kategórii MIX všetci favoriti postúpili do
záverečných semifinálových bojov. Menším
prekvapením môže byť pre niekoho štvrté

Zvesti

najmladší účastník: A. Laš, 10 mesačný; B. Malík,1,5 r.; P. Zicho, 2 r.; E. Bilešová, 2 r.; dvojičky Jatiové, 3,5 r.
najstarší účastník: Kavecký 84 r. KNM; R. Kučera 81 r. }Ž; K. Cinko 80 r. KNM; J. Naumová 76. r. KNM; K. Husárová 66 r. }Ž
najpočetnejšia rod.: Dubeňová, 14 členov, Radoľa; Cabuková, 10 členov, KNM; Zacherová,
7 členov, Oščadnica
najvzdialenejši účastník: D. a M. Pribil, Austrália; S. Enver, Švajčiarsko; N. a R. Van Vliet,
Holandsko
najvzdialenejší tur. oddiel: Liptovská Teplá, 8 členov; Turzovka, 7 členov
najvernejší účastníci, ktorí sa zúčastnili všetkých 33 výstupov: Ondrej Tulec, KNM; Miroslav Janoš, Lopušné Pažite
Za tento úspech musíme poďakovať aj sponzorom: Stavbyt Dubeňovci, Drogéria Bona,
obec Radoľa, Pohostinstvo u Mičiana, Piváreň
u Kultána, Sklenárstvo u Jakuba, Code s.r.o,
Tlačiareň a papiernictvo Jánošík, K&K spol.
s.r.o., Zásek, Mestský úrad KNM, Stav Ban Kysuca s.r.o., Hostinec U Pražáčky.

Cabuková z KNM časom 1,03,20 hod. Z ďalších Kysučanov skončil Matej Fabšík štvrtý,
Peter Jašurek piaty, Ľubomír Cabuk siedmy,
Peter Šoška ôsmy a Ondrej Priečko na desiatom mieste.
Všetkým zúčastneným, organizátorom a podporovateľom vyjadruje organizujúca Horská
služba Kysuce v tomto smere veľké poďakovanie. Pevne veríme, že podujatie sa stane na
Kysuciach štefanskou tradíciou a priláka aj
ďalších nadšencov.

PhDr. Martin Priečko, PhD.
pohlavia, vyznania a všetci idú za krásami nášho čarovného Slovenska. A tak aj posledný deň
roka 2014 sme sa vybrali na vrchol Ľadonhory Horného Vadičova a potom sme pokračovali
až do KNM. Počasie nám prialo, bolo bezvetrie,
krásne jasno, modrá obloha, aj nasnežené, čo
zvýrazňovalo túto koncoročnú atmosféru. Na
vrchol šliapal každý podľa svojich síl a nálady.
Na vrchole Ľadonhory sa podávali ruky, prialo sa len to najlepšie, veľa zdravia, radosti,
ako aj veľa tých najkrajších zážitkov a hlavne
šťastné návraty. Nechýbalo ani šampanské.
Na vrchole sa stretlo 73 ľudí. Na malej lúke
na Poľane sme sa zastavovali vo väčších skupinách a spievali slovenskú hymnu na rozlúčku so starým rokom.

Novoročný výstup

Na konci roku sa turisti z KNM a okolia radi
stretávajú na vrcholoch, na ktorých sa počas
celého roka stretávali a spoločne na nich zažili mnoho pekných zážitkov, kde srdce potešil
nejeden fantastický východ slnka, ale aj strieborné pohladenie mesiaca. Ale čo je hlavné, že
sa tu stretajú vždy dobrí ľudia rôzneho veku,

S príchodom nového roka, vo štvrtok 1.1.,
sa začala aktivita turistov a širšej verejnosti prvým výstupom v Javorníkoch na vrchol
Tábora. Trasa viedla z KNM po modrej turistickej značke na Tábor a odtiaľ ľubovoľnými
trasami späť domov.
Hoci nový rok 2015 mal ešte len pár hodín, to
ľudí, čo majú radi prírodu, neodradilo aj napriek tomu, že sa nevyspali do sýtosti, sa do jej
krásneho zasneženého náručia vybrali. Šliapalo
sa dobre pomaly k vrcholovému smerovníku
Tábora a rozostavanej výhľadni. Atmosféra
bola akoby bolo to najkrajšie počasie... stisky
rúk, novoročné priania, úsmevy, šampanské.
Nechýbal ani primátor mesta KNM Ing. Ján
Hartel. Novoročný výstup prilákal na vrchol 51
ľudí, ktorých privítal na vrchole T. Bráciník.

T. Bráciník

miesto tímu Old School, ktoré v boji o bronz
porazil ich spriatelený tím Stálice. Finále medzi Rolling Stones a 4FUN MIX bola veľká
dráma s najtesnejším výsledkom 12:11 pre
tím kapitánky Simonky Stalmaškovej (Rolling stones). V tomto zápase bolo vidno, že
dievčatá sú pre družstvá veľmi dôležité. Na
jednej strane spominaná Simča a na strane
druhej Lucka Špurková sa postarali o najpodstatnejšie body.
Medzi favoritov turnaja v mužskej kategórii
patrili Stará Škola, minuloročný víťaz Upri-

sing, tím z ČR 4FUN a Beef Jerky. V boji o
bronz sa prekvapenie nekonalo a chalani z
Beef Jerky po druhýkrát v turnaji zvíťazili
nad tímom RadRadom. Najnapínavejší zápas
prinieslo finále kategórie Muži, v ktorom tím
4FUN vyzval Starú Školu. Po úvodnom oťukávaní si 4 FUN vytvoril náskok, ktorý necelé
tri minúty pred koncom zápasu natiahol na 4
body (9:5). Presná ruka Peťa Tilandyho troma dvojbodovými strelami rozhodla o víťazstve Starej školy 11:9.
Rado Puraš

Silvestrovský výstup
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1. ročník Štefanských skialpinistických pretekov

i
4. 2. 2015, 9:30 h.
Mestská knižnica KNM
Beseda so spisovateľmi
Beseda so Zuzanou Kuglerovou, autorkou najnovšej knihy V tureckom náručí,
Ondrejom Kalamárom, tvorcom aforizmov a vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou.
4. 2. 2015, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Kurz spoločenských tancov
1. stretnutie, ako sa naučiť základom polky,
valčíka, tanga, rumby, salsy a ďalších tancov pre mládež aj dospelých.
poplatok 45 € za 10 lekcií

KULTÚRNE SPEKTRUM

5. 2. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Country kurz s Vladom Vaňom
Naučte sa základom country tanca.
poplatok: 15 € za 8 tanečných hodín
7. 2. 2015
Kysucká vrchovina
38. ročník zimného prechodu
Kysuckou vrchovinou
informácie: www.sktknm.sk
7. 2. 2015, 11:00 h.
Mestská športová hala
Volejbal KNM - Krupina
Športový zápas Slovenskej volejbalovej
federácie 1. liga ženy, skupina STRED
8. 2. 2015, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Detský karneval
MKŠS a CVČ v KNM
pozýva všetky deti
na detský karneval.
Prezentácia masiek
o 13:30 hod. Príďte sa zabaviť pri hudbe,
súťažiach a tombole. O dobrú nálada sa postarajú šašovia.
vstupné: 1 €
9. 2. 2015, 15:30 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová harmonika
ZUŠ KNM a OZ priateľov hudby pozýva
na 9. ročník hudobného stretnutia amatérskych a profesionálnych harmonikárov
a heligonkárov z Kysúc a okolia.
informácie: www.zusknm.sk

12.2. 2015, 7:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

21. - 22.2. 2015
Lyžiarska turistika na Javorníkoch
Lyžiarska turistika na Semeteš
a Javornícky vrch.
informácie: www.sktknm.sk

14. 2. 2015
Po stopách Kysuckej lyžiarskej
magistrály
Lyžiarsky prechod Kysuckými Beskydami.
informácie: www.sktknm.sk

23. 2. - 9. 4. 2015
Kaštieľ Radoľa
Čaro svetla
Výstava voskových sviečok od zberateľky
pani Anny Kvašňovskej z Olešnej.

14. 2. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
XII. reprezentačný ples mesta
Mesto KNM pozýva na XII. reprezentačný
ples mesta. Hrať bude Viva Band, Buková
muzika, v programe vystúpia mažoretky
Asanka a tanečníci spoločenských tancov.
Moderátormi večera budú Michaela Kicková a Michal Bohúň.
Čaká vás bohatá tombola.
Hosť večera: Dominika MIRGOVÁ
vstupné: 29 € (večera, víno, káva, prípitok)

23. 2. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
František a Vojta Nedvědi s kapelou
Najznámejšie „Nedvědovky“ a nové pesničky v podaní Františka Nedvěda, Vojtu Nedvěda a kapely v novom programe.
Vypočujete si Ruže z papíru, Skládanku,
Podvod, Stánky a iné.
vstupné: predpredaj 9 €, v deň koncertu 12 €

16. - 20. 2. 2015, 17:30 h.
Kysucká hvezdáreň v KNM
Prázdninové pozorovanie večernej
oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pripravila večerné pozorovanie na Kysuckej hvezdárni
v KNM. Pozorovať bude možné len v prípade jasnej oblohy.
vstupné: 1€; deti do 6 rokov zdarma.
17. 2. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová veselica
O 15:00 h. začína pred domom kultúry
tradičný fašiangový sprievod.
Na Fašiangovej veselici vystúpia mažoret
ky Asanka, Niagara tínedžer, Buková muzika. Hrať bude DJ a o polnoci príde pochovávanie basy.
vstupné: 6 €

26. 2. 2015, 15:00 h.
Klub 75
Vansovej Lomnička
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien. Záujemkyne sa
môžu prihlásiť na 0902 317921 alebo osobne v knižnici do 23. 2.
27. 2. - 20. 3. 2015
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava súťažných prác
detí z regiónu, ktoré sa
zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže
Vesmír očami detí. Vernisáž výstavy piatok o 13:00 hod. (org. Kysucká hvezdáreň)
28. 2. 2015
Zájazd na Kremnické vrchy
Autobusový zájazd na Kremnické vrchy.
Zdolajte na lyžiach Flochovú, Skalku a Tri
kríže.
informácie: www.sktknm.sk
28. 2. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry (KNM)
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným predstavením.
vstupné: 3 €
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