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Medzinárodný deň žien
12. reprezentačný
ples mesta
Vo vyzdobených priestoroch Domu
kultúry v KNM sa uskutočnil 12.
reprezentačný ples mesta. Slávnost
ným úderom na gong a prípitkom
ho otvoril primátor mesta Ing. Ján
Hartel a zároveň privítal všetkých
prítomných. Hlavným hosťom pro
gramu bola speváčka Dominika
Mirgová, ktorá sa postarala o vý
bornú zábavu.

pokračovanie na str. 5
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Milé ženy,
každá z Vás si zaslúži v mesiaci marec
našu pozornosť a vďaku. Vaša prítom
nosť a práca je viac ako potrebná. Často
ju prijímame dennodenne ako samozrej
mosť, až keď sa zastavíme a zamyslíme,
zistíme, že je toľko vecí, ktoré by bez
Vás neexistovali. Všetko robíte s láskou
a oddanosťou, využívate pri tom ženskú
intuíciu a pohľad, a tak meníte celý svet.
Sprevádzate nás celým životom, naše
matky, manželky, dcéry.
Myslím, že môžem na tomto mieste, po
ďakovať ženám v mene všetkých mužov.
Milé naše ženy, ďakujem Vám za vašu
každodennú starostlivosť, lásku a pozor
nosť. Prajem Vám, aby ste prežili nádher
ný nielen Medzinárodný deň žien, ale aj
tie ďalšie dni s nami mužmi.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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Zápis budúcich školákov
Mesiac január je už neodmysliteľne spätý
so zápismi budúcich prváčikov. Nebolo
tomu inak ani na „suľkovskej“ základnej
škole. A tak nás v dňoch 15. – 16. januára
2015 navštívili pre nás doposiaľ nezná
me tváričky.
V sprievode
svojich rodi
čov a s nesme
lým pohľa
dom v očkách
prekročili
brány
ško
ly. Hneď po
vstupe ich s
úsmevom pri
vítali anjeli a
šašovia.

pokračovanie na str. 6
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Už viac ako rok je účinný zákon č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, podľa kto
rého je povinnosť občana, poberateľa dávky
v hmotnej núdzi, odpracovať najmenej 32
hodín mesačne (teda cca 8 hod. týždenne)
na vykonávaní menších obecných služieb
pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo
príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďova
teľom je obec. V opačnom prípade im štát
nemusí priznať túto dávku. Hoci zákon bol
účinný od 1. 1. 2014, jeho aplikácia v pra
xi sa naplno rozbehla až od augusta 2014.
Od tohto termínu aj v našom meste začali
občania evidovaní ako poberatelia dávky
v hmotnej núdzi, plniť túto zákonnú povin
nosť. Tieto menšie obecné služby resp. práce
začali vykonávať v našej príspevkovej orga
nizácii Údržba mesta. Od uvedeného obdo
bia až do konca roka 2014 v tejto organizácii
malo pracovať cca. 120 osôb evidovaných
ako “Uchádzači o zamestnanie„ (poberate
lia dávok v hmotnej núdzi), pričom mesačne
sa striedalo na týchto prácach priemerne 60
osôb. V skutočnosti ich bolo z rôznych dô
vodov, v niektorých prípadoch aj objektív
nych, len 25. Vykonávali práce ako údržba
a úprava verejnej zelene, udržiavanie čistoty
na verejných priestranstvách, ale rovnako
natierali zábradlia, oplotenia a rôzne kom
ponenty detských ihrísk (hojdačky, rôzne ra
mená a pod.). Pracovali nielen na verejných
priestranstvách, ale taktiež i vo vnútorných
priestoroch školských a predškolských zaria

Predstavujeme poslanca
Ing. Rudolf DREXLER, nezávislý kand.
(volebný obvod č.
6, Bottova, Jarošova,
Hálkova, Novomeské
ho, Dolinský potok,
Na Podstráni, Kuku
čínova, Hurbanova,
Dubská cesta, Ne
slušská cesta, Dubie,
Športová, Štefániko
va štvrť, Jánska)

dení. Vybrané osoby zabezpečovali dokonca
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
tým, že regulovali dopravu pri prechádza
ní žiakov cez priechody pre chodcov na
Ul. Dlhomíra Poľského (pri bielom dome)
a neskôr takúto činnosť zabezpečovali na
zložitej križovatke Neslušská cesta - Dubie,
kde rovnako usmerňovali dopravu, keď pre
chádzali žiaci v ranných hodinách do školy
na Dolinský potok. Spočiatku túto činnosť
nechcel nikto z daných poberateľov dávok
vykonávať, lebo sa predsa obávali, či dokážu
v takej hustej premávke, aká v našom meste
je, bezpečne regulovať dopravu tak, aby ne
došlo k nešťastiu a hlavne, aby deti cez prie
chody bezpečne prešli. Neskôr sa nám poda
rilo presvedčiť niekoľko schopných mladých
žien, ktoré dostali potrebnú inštruktáž od
policajtov mestskej polície a rovnako ná
sledne potrebné vybavenie ako reflexné
vesty a zastavovací terč. Táto činnosť je vy
konávaná každý pracovný deň (pokiaľ nie
sú prázdniny) v čase medzi 7.00 hod. až do
8.00 hod. na spomínaných dvoch stanoviš
tiach. Musím pripomenúť, že nie je v silách
mestskej polície, aby toto mohla zvládnuť
sama. Mestská polícia už niekoľko rokov
vykonáva takúto činnosť na Litovelskej ulici,
ktorou tiež chodia žiaci vo väčších skupinách
do školy na ZŠ Clementisova. Takže pokiaľ
sa bude dať, budeme naďalej využívať tieto
osoby, aby regulovali dopravu na Ul. Dlho
míra Poľského a na Neslušskej ceste.
Na základe požiadaviek občanov o štatisti
ku kriminality by som chcel bližšie rozviesť
trestnú činnosť v okrese KNM. Policajný
zbor neeviduje vo svojich štatistikách sa
mostatné údaje za mestá alebo obce, a tak
môžem uviesť údaje len za celý okres.
V roku 2014 bolo evidovaných 373 trest
ných činov, pričom z tohto počtu sa poda
rilo objasniť 240 skutkov, čo je objasnenosť
64,34 %. (pre porovnanie spomeniem,

že v roku 2013 ich bolo evidovaných 369,
objasniť sa podarilo 229, čo bola 62,06 %
objasnenosť). Z celkového počtu evido
vaných skutkov bolo vlani 23 násilných
trestných činov, objasniť sa podarilo 20
skutkov. Najzávažnejšie z nich boli tri lúpe
že, z ktorých sa dve objasnili (v roku 2013
takýchto skutkov evidovali 24, objasniť sa
vtedy podarilo 21). Skutkov majetkovej
kriminality bolo vlani 145, z nich sa poda
rilo objasniť 65, čo je 44,83 % objasnenosť
(v roku 2013 ich evidovali 135 a objasnili
z nich 54). Z majetkových skutkov by som
spomenul 63 vlámaní do rôznych objek
tov (v 14 prípadoch do bytov, 7 do rekre
ačných chát, 6 do rôznych obchodov, 4 do
reštaurácií a ostatné do bližšie neurčených
objektov ako pivnice a pod.), rovnako bolo
zaznamenaných 5 odcudzených motoro
vých vozidiel a 10 prípadov odcudzených
vecí z motorových vozidiel. Ekonomická
kriminalita bola vlani zastúpená počtom
82 skutkov (objasnených bolo 50). Spome
nul by som 38 prípadov skrátenia dane, 20
podvodov, 3 sprenevery, boli zaznamena
né aj 3 skutky evidované ako skutky proti
mene. Ďalších 123 trestných činov je kva
lifikovaných ako zostávajúca kriminalita
alebo ostatná kriminalita. Do tejto skupiny
zadeľujeme napr. 31 spáchaných trestných
činov ohrozovania pod vplyvom návykovej
látky (jazda s motorovým vozidlom pod
vplyvom alkoholu nad 1 promile), zane
dbanie povinnej výživy, nedovolené ozbro
jovanie, výtržníctvo, nedovolená výroba
omamných a psychotropných látok a ich
držanie, rôzne prípady dopravných nehôd.
Na záver teda možno konštatovať, že trestná
činnosť za posledné dva roky je na približne
rovnakej úrovni. Z vlastnej skúsenosti viem,
že tieto počty skutkov sú priamo úmerné
počtu páchateľov (recidivistov), ktorí sa mo
mentálne nachádzajú na slobode.

Pred pár mesiacmi sa začalo Vaše prvé volebné obdobie vo funkcii poslanca MsZ. S akými
zámermi ste vstúpili do komunálnej politiky?
V KNM žijem od narodenia. Desať rokov
som pracoval na MsÚ, poznám prácu ve
denia mesta a jeho zamestnancov. Spolu
pracujem s informatikmi samospráv Slo
venska. Poznám problematiku samosprávy,
viem, kde má mesto ešte rezervy. Skúse
nosti s riešeniami problémov v iných mes
tách sú ľahko použiteľné aj u nás. Netreba
vymýšľať, čo je vymyslené. Dobré riešenia a
nápady z iných miest chcem presadiť a rea
lizovať aj v našom meste.

Naše mesto je síce najlepšie hospodáriace
mesto na Slovenku, ale aj toto ocenenie má
svoje “ALE”. Mesto má z predaja nehnu
teľností, napr. Hotel B, pekáreň, finančné
prostriedky na účte. Časom strácajú na
hodnote. Keby ich mesto efektívnejšie in
vestovalo, napríklad na vytvorenie nového
administratívneho centra, priniesli by väč
šiu pridanú hodnotu občanom i zamest
nancom úradu. Pritom netreba nič nové
budovať, môže sa využiť rozostavaná budo
va vedľa gymnázia na Kamencoch, ktorá je
ďalšou nedokončenou stavbou z ešte minu
lého storočia, ďalšia je budova plavárne.

Zvesti
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V novej budove by vznikol priestor na zlú
čenie všetkých pracovísk oddelení a referá
tov MsÚ, ktoré sa tlačia v starej budove na
námestí a v dome kultúry. Vytvorenie kan
celárie prvého kontaktu na poskytovanie
komplexných služieb občanom na jednom
mieste umožní predlženie času úradných
hodín. Je iracionálne, aby v dnešnej dobe
bola pokladňa otvorená v priemere len do
14. hodiny a starší občania chodili po scho
doch do pokladne.
Chýbajú mi v meste moderné vízie, kon
cepcie rozvoja, odvaha a odhodlanie ich
realizovať. Nestačí len hovoriť, čo chceme
zmeniť a čakať, kto to urobí. Ak chceme aj
v našom meste niečo zmeniť, zlepšiť, mu
síme aj sami niečo urobiť. Očakávam od
nových poslancov, že nebudú čakať len na
návrhy uznesení od vedenia mesta, ale aj
sami budú navrhovať uznesenia a rozpočet,
aby sa zrealizovali aj ich volebné programy
a nie len program primátora mesta.
Nové MsZ zasadalo zatiaľ dvakrát. Na za
stupiteľstvách som predložil 4 návrhy na
uznesenie: doplnenie rokovacieho poriad
ku komisií o zverejňovanie zápisníc bolo
úspešné; zmena plánu zasadnutí MsZ zo
štyroch za rok na šesť bola neúspešná; vy
tvorenie videozáznamu každého rokovania
MsZ bolo úspešné po doplnení návrhu po
slancom p. Fabšíkom a zverejňovanie všet
kých prejednávaných materiálov na zasad
nutí MsZ bolo úspešné.
Ešte pred komunálnymi voľbami som sa
zaviazal k presadzovaniu opatrení pre
lepšiu samosprávu. Otvorená samospráva
hodnotí transparentnosť 100 najväčších
slovenských miest. Rebríček je založený na
hodnotení poskytovania informácií obča
nom na ich weboch a cez infožiadosti, ako
aj rozsahu nimi zavedených protikorupč
ných mechanizmov. Naše mesto skončilo
tento rok až na 65. mieste. Treba výrazne
zlepšiť informovanosť občanov. Budem
presadzovať sprístupnenie všetkých in
formácií o využívaní verejných financií a
nakladaní s majetkom mesta. Jedná sa o

PozvánkA
na zasadnutie MsZ KNM
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
bude konať dňa 12. marca 2015 o 13,00
hod. v zasadačke Mestského úradu v KNM.
Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho
môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľ
stva opäť prinesie na svojom tv kanáli spo
ločnosť Antechnet s.r.o. Podrobný program
rokovania bude zverejnený na webovej
stránke mesta.

Zvesti

9 opatrení: efektívne nákupy, férové vý
berové konania na pracovné miesta v sa
mospráve, spravodlivé prideľovanie bytov
a miest v MŠ, mestské organizácie otvore
né kontrole, informovanie o hospodárení
samosprávy, odpolitizovanie mestských
novín, otvorená online komunikácia s ob
čanmi, zapájanie občanov do rozhodovania
samosprávy a informovanie o rozhodovaní
samosprávy.
Som rád, že po týchto komunálnych voľ
bách sa zatiaľ neprijímali noví pracovníci
na pozície bez odborného vzdelania a praxe
a dokonca bez výberového konania tak, ako
po minulých voľbách, keď došlo na plnenie
predvolebných dohôd politickým stranám,
ktoré podporovali vedenie pri voľbách.
Šumy okolo transparentnosti súťaží na do
dávky tovarov a služieb sú opodstatnené.
Nestačí len zverejniť výzvy na výberové
konanie na tovary a služby, ako je to zau
žívané teraz. Treba zverejniť aj výsledky
výberového konania a tieto súťaže nechať
aspoň 4 roky zverejnené na webe. Ako inak
sa môže občan dozvedieť, kto a za koľko
získal zákazku?
Ktorá oblasť je Vašou prioritou, začali ste sa
tejto problematike už venovať?
Medzi moje priority patria riešenia súčas
ného stavu dopravy, ako dopravná situáciu
na Dubskej ceste, križovatka pri Radoľ
skom moste, prepojenie Dubie – Hurbano
va ul., otáčanie autobusov v Dubí, tiež par
kovanie, efektívne využívanie európskych
fondov, zvýšenie bezpečnosti a verejného
poriadku zásadnými zmenami vo fungova
ní mestskej polície. Zároveň sa budem sna
žiť presadiť nové projekty ako oddychové
zóny, cyklotrasy, náučné turistické chod
níky, vonkajšie posilňovne a fitparky, den
ný stacionár pre seniorov, nové kultúrne a
športové podujatia pre obohatenie života v
meste a prilákanie návštevníkov, aby sme
nemali len Jakubovské hody a Kysucké kul
túrne leto. Budem presadzovať zavedenie
elektronických služieb bez potreby návšte
vy úradu.

Ste členom Komisie kultúry a športu. Čo si
myslíte o stave kultúry a športu v našom meste?
Budem presadzovať spravodlivé financo
vanie kultúry a športu. Viem o rozdielnom
financovaní športových klubov a kultúr
nych súborov v meste. Som bývalý aktívny
športovec a spoluzakladateľ tenisového
klubu v našom meste. Poznám problémy
financovania športu. Naše mesto na šport
prispieva len klubom, ktoré sú v MKŠS.
Koľko ktorý klub dostane na svoju čin
nosť, vie asi len riaditeľ MKŠS. Na fun
govanie športu treba zanietených ľudí,
kvalifikovaných trénerov, prácu s mláde
žou, športovisko a financie. Financovanie
akéhokoľvek športu nemôže ostať len na
mesto alebo rodičov. Okrem mesta mu
sia prispieť aj sponzori a podporovatelia
športu svojimi 2% z daní. V meste máme
veľké spoločnosti a podnikateľov, treba s
nimi rokovať. Budem presadzovať, aby sa
vytvorili spravodlivé kritériá, ako napr.
doterajšie športové výsledky športového
klubu, počet aktívnych športovcov, práca
s mládežou, počet a kvalifikácia trénerov,
spôsob doterajšieho financovania, atď.
Som za spravodlivé financovanie športu,
bez ohľadu na to, či daný šport patrí alebo
nepatrí do MKŠS.
J. F. Kennedy raz povedal: „Nepýtaj sa, čo
môže urobiť Amerika pre teba, ale pýtaj sa, čo
môžeš ty urobiť pre Ameriku.“ V tejto vete je
ukrytá veľká pravda. Keď to zoberiem na
vzťah občan - mesto, tak si treba uvedo
miť, že každý občan môže tiež niečím pri
spieť podľa svojich schopností a možností,
aby sa v našom meste žilo lepšie. Spoločne
môžeme mať mesto, v ktorom je radosť žiť.
Nemusím chodiť ďaleko za príkladom. Ob
čania Dubia sa spojili a spolu si zrekonštru
ovali zvonicu a kaplnku. Preto som si vy
tvoril webovú stránku www.rudolfdrexler.
sk, kde Vás pozývam. Privítam akékoľvek
návrhy, podnety občanov na zmenu a som
otvorený priamej komunikácii.

Skrášľovanie prostredia v našom meste
Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje
VI. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu
priľahlého pozemku (kvetinová výzdo
ba)“. V I. ročníku sa zúčastnilo 6 súťa
žiacich, v II. sa zúčastnilo 11 účastníkov,
v III. ročníku 14 účastníkov, v IV. ročníku
13 účastníkov a v V. ročníku 15 účastní
kov, ktorí si odniesli zaujímavé
finančné odmeny za zveľaďo
vanie okolia kvetinovou a zá
hradnou výzdobou.

Oznamujeme Vám, že aj tento rok sa môžete
zúčastniť spomínanej súťaže a získať zaují
mavé finančné odmeny a navyše môžete uro
biť svoje okolie krajším! Prihlášku
môžete podať na MsÚ, referát
životného prostredia,
p. Kubicová. Tu získa
te aj ďalšie informácie
o súťaži, prípadne
na webovej stránke
mesta.
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Hasiči na výročnej schôdzi
Výročná členská schôdza DHZ KNM sa
uskutočnila v sobotu 31. 1. 2015 v Klube
75, zahájil ju a viedol tajomník DHZ Ing.
Ferdinand Kubišta. Po schválení progra
mu podal správu o činnosti predseda DHZ
Jaroslav Belko. Hovoril o uskutočnení ha
sičskej súťaže Stovka, kde sa zúčastnilo
vyše sto účastníkov z celej republiky a zá
roveň sa konala i súťaž o Pohár primátora
mesta.
V diskusii predseda OVDPO KNM Ing. Ján
Martiška informoval o činnosti okresného
výboru, kde konštatoval, že bola na dobrej

SPRAVODAJSTVO

Echo mesiaca
Vek, je len číslo!
Človek nikdy nie je dosť starý na to, aby
mohol začať s pravidelným cvičením. Je to
len na tom, správne si vybrať vyhovujúce
„fitnes“. Ja som mala to šťastie, že navšte
vujem jedno fitnes v našom meste, ktoré mi
vyhovuje. Je komorné, sympatické, estetic
ké. Vybavené je najmodernejším cvičiacim
parkom.
Prvá návšteva bola vzrušujúca, plná otá
zok, zvedavostí a obáv. To všetko zo mňa
spadlo, keď sa mi predstavila osobná tré
nerka Gabika. Je to mladá osôbka, ktorú
som si obľúbila pre jej prístup, vystupova
nie, usmernenie a emocionálnu inteligen
ciu. Je medzi nami štyridsaťročný vekový
rozdiel a približne za trojmesačné cvičenie
sa teším na každý tréning pod jej vedením.
Vedie ma k tomu, že pravidelné cvičenie je
cesta k dobrej nálade, vitalite, postave a po
hode.
Jej výrok je: „Vyzerať zdravo, mlado je stav
mysle“ alebo „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale
správne jesť, to je umenie“. Toho sa držím.
Nemám predsudky, že ľudia sa budú zvlášt
ne pozerať. Na prvom mieste mám svoj
cieľ: „byť fit“.
Telo si začalo zvykať na záťaž, svaly sa za
čali prispôsobovať novej činnosti. Pri cviče
ní sa hlavne sústredím na seba a na cviky.
Moje oči smerujú len k trénerke Gabike
a každý pohyb je sprevádzaný jej odborným
vedením. Každý tréning je jeden krok bliž
šie k cieľu. Tu som sa našla, i keď mám 65
rokov, cítim sa tu rovnocenná a nesmierne
si vážim úctu a prístup celého personálu.
Novým zmyslom života, životným štýlom
sa chcem podeliť so širokou ženskou verej
nosťou a povzbudiť a motivovať ich k cviče
niu, lebo človek je skutočne silný vtedy, keď
dokáže vyburcovať sám seba k cvičeniu.

PaedDr. Anna Janíčková, KNM

úrovni a splnila predsavzatia a úlohy, kto
ré v roku 2014 boli prijaté. Spomenul tiež
dobrú úroveň práce s mládežou a spoluprá
ce s OR HaZZ Čadca. Kládol dôraz na zvy
šovanie odbornosti a výstroja výjazdových
jednotiek a ich dostupnosť pri vyhlásení
rôznych udalostí. Prednosta MsÚ JUDr.
Ľubomír Ježo poďakoval členom a výboru
za dobrú spoluprácu s mestom, za odvede
nú prácu v prospech mesta a verí, že spo
lupráca bude pokračovať v prospech mesta
i DHZ.
Veliteľ DHZ Miroslav Kuric hovoril o potre
be zdokonaľovania strojníkov kondičnými
jazdami, tak aby boli odborne pripravení
a bolo na nich spoľahnutie pri výjazdoch.

Vystúpil tiež Ing. Pavel Ďurina, CSc., ktorý
hovoril o vytvorení 5 zásahových jednot
kách v počte 3+1, ktoré majú rozpis služieb
nahlásený na ohlasovni v Žiline, ďalej dis
kutoval o vytvorení výcvikového strediska
pre mládež a dospelých, ktoré je umiestne
né na futbalovom štadióne.

Ľudovít Hoch

Cestovný poriadok SAD zo zastávky Kysucké Nové Mesto
Banská Bystrica

7:51Bx
4:50x, 5:00sa, 6:55c /po nám./, 6:55xd /po nám./, 7:05a, 7:10s, 7:22c, 7:45c, 7:48xd,
Čadca, AS, cez Krásno n. Kys. Drozdov
8:35x, 9:25x, 10:00x, 11:20s, 11:45x, 13:32x, 14:30x, 15:00x /nejde cez Krásno/,
16:02x, 18:25sa, 18:30x, 20:05x
Čadca, nem.
6:20Bi, 14:20Bi, 22:20Bi
Čadca, nem. cez Krásno n. Kys. Drozdov 5:25x, 5:50x, 13:00sa
Dolný Vadičov, ObÚ
6:45c, 14:20c
Horný Vadičov, Košariská cez Galierovci 5:20xi /ide po Galierovci/, 8:20x, 13:25c, 13:25xd, 15:10s, 16:40x
Horný Vadičov, Kubaščíkovci
5:40x, 17:10sa, 10:05a, 10:53x, 12:25x, 12:45s, 13:20a, 16:30sa, 18:35x, 21:35x
Horný Vadičov, Kubaščíkovci
6:20xi, 6:25sa, 7:00x, 8:35a, 9:40s, 9:40xd, 9:45c, 11:30x, 11:40sa, 14:20xi, 15:10xa,
cez Galierovci
15:50x, 17:20, 19:15, 22:35xi, 22:45sa
Kysucký Lieskovec, Jednota
14:15c
5:45xi, 5:45s, 6:07x, 6:25ci, 8:35x, 10:25s, 10:30a, 10:33x, 12:55x, 14:15xi, 14:50s,
Lodno, Trnovec
15:12x
Lodno, Trnovec cez Povina
17:20sa, 19:10x, 22:20xi /cez Ochodnicu/
Lučenec, AS
15:02A
5:30c, 5:40sa, 6:05x, 6:23x, 6:25sa, 7:35, 8:30x, 8:30sa, 6:30xi, 6:32sai, 10:20sa,
10:50x, 11:30xs, 12:00a, 12:30, 12:55x, 13:20x, 13:20sa, 14:00x, 14:25x, 14:32xi,
Nesluša, horná ZŠ
15:15sa, 16:30x, 16:35sa, 17:20sa, 18:30x, 19:10x, 19:10sa, 20:30, 21:35sa, 22:20a,
22:25ai, 22:45s, 22:49si
Nesluša, horná ZŠ
6:55xd, 10:03x, 15:15x, 17:25x, 22:40s, 22:44xi
cez Nesluša nižný koniec
Nesluša, nižný koniec most
5:45x, 6:25c, 6:55c /po ZŠ/, 14:15x
Nová Bystrica, Škorvaga
6:20sai, 6:40xm, 11:41am, 12:17s, 12:39x, 14:20sai, 14:20xi /nejde cez Krásno/,
cez Krásno n. Kys. Drozdov
15:00xm, 17:09xs, 17:15a, 18:40x, 22:15i
Ochodnica, konečná
5:45xi, 11:05. 14:15xi, 18:50sa
Oščadnica Lalíkovci,
6:15xi, 6:20x, 14:20xi, 14:30x
cez Krásno n. Kys. Drozdov
5:40xi, 5:40a, 7:15s, 7:15x, 8:30a, 9:40xs, 10:40a, 12:05x, 13:05s, 13:20xa, 14:20xi /
Povina, konečná
Belanovci/, 15:10x, 15:30sa, 16:30x, 19:10sa
Rudina, Králik
6:35c
5:35x, 6:15xai, 6:20xa, 7:05s, 7:05xd /garáž/, 8:30a, 9:00x, 10:10xs, 11:50a, 11:50xd,
Rudinská, Masarcovia
12:05s, 12:30xd, 13:20xd, 15:00sa, 15:05x, 16:10x, 17:20, 18:55, 22:10s
Rudinská, Masarcovia cez Rudinku
7:00c, 11:45c,12:30c, 13:20c, 14:20ci, 14:20xdi, 22:35xi
Skalité, Kožák
6:20xi, 6:20sai, 14:20xi, 14:20sai, 22:15i
Snežnica, transf.
6:05x, 6:55x, 8:35x, 12:25sa, 12:50x, 14:30xi, 17:40x
Stará Bystrica, Žovín
10:47x, 14:22c /po nám./
cez Krásno n. Kys. Drozdov
Turzovka, Beskydská
6:20Bxi, 8:08Bx, 12:16Bx, 14:20Bxi, 14:23Bx, 15:23Bx, 16:39c, 22:20Bxi
B – nepremáva 22.12.- 6.1.
A – nepremáva 24.-26.12., 1.1., 5.-6.4.
i - premáva od INA
m – pokračuje na Vychylovku
x – pracovné dni
a – nedeľa a sviatky
s - sobota
c – dni školského vyučovania
platný do 12. 12. 2015
d – dni školských prázdnin
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Harmonikári spojili svoje sily v čase Fašiangov
Dňa 9.2. 2015 vo veľkej sále Domu kultú
ry v KNM usporiadala ZUŠ v spolupráci
s občianskym združením pri ZUŠ KNM
9. ročník hudobného stretnutia pod ná
zvom Fašiangová harmonika. V prvej časti
si publikum vypočulo 28 žiakov a mladších
účastníkov podujatia, ktorí sa prezentovali
ľudovými piesňami. ZUŠ udelila pamätný
list najmladšiemu účinkujúcemu 6-ročné
mu Marekovi Dubačovi, ktorý svojím účin
kovaním zožal veľký úspech. Hlavnú časť
programu otvoril akordeónový súbor zo
ZUŠ KNM pod vedením uč. Františka Mar
tinca. Pozvanie do hudobného programu

prijali jednotlivci a skupiny harmonikárov
a heligonkárov z KNM, Radole, Ochodnice,
Kysuckého Lieskovca, Starej Bystrice, Tur
zovky, Skalitého, Čierneho, Radôstky, Veľ
kého Rovného, Žiliny, Oravíc a Námestova.

Skvelé výkony účinkujúcich roztlieskali
a rozospievali celé publikum. Pamätný list
najstaršieho účastníka si tento rok odnie
sol Emil Škybraha z KNM. Veľmi nás teší,
že Fašiangová harmonika sa stala kultúr
nou tradíciou Kysučanov v období Fašian
gov, o čom svedčí hojná účasť priaznivcov
ľudovej muziky. Na záver programu vystú
pili všetci účinkujúci a spoločne interpre
tovali dve obľúbené ľudové piesne. Svojim
výkonom si vyslúžili standing ovation. Ďa
kujem Ferkovi Martincovi, ktorý sa veľkou
mierou podieľal pri organizácii hudobného
projektu a tiež sponzorom, vďaka ktorým
sa náš zámer podaril. Záznam z tohto pod
ujatia bude v krátkom čase odvysielaný na
TV Antech. 
Eva Králiková

V stredu 4. februára sa konala v Mestskej
knižnici v KNM beseda so spisovateľmi
Zuzanou Kuglerovou, Ondrejom Kalamárom
a vydavateľkou Magdalénou Fazekašovou.
V uvedenom vydavateľstve vyšla aj najnovšia
kniha Z. Kuglerovej V tureckom náručí,
z ktorej autorka prečítala úryvky, ktoré za
ujali prítomné členky únie žien i študentov
Gymnázia v KNM. Spisovateľka je však au
torkou aj mnohých kníh pre deti a mládež.

12. reprezentačný
ples mesta
(pokračovanie zo str. 1)
Do tanca hrala až do skorých ranných ho
dín hudobná skupina Viva Banda a Buková
muzika. Príjemným osviežením plesu bol aj
tanečný pár Adriana Dindoferová a Ľubomír
Mick, nechýbali ani mažoretky Asanka a Nia
gara tínedžer. Tesne pred polnocou zaspieval
pár krásnych piesní od Karola Duchoňa aj
náš rodák Jozef Pavlusík. Slovom sprevádza
li Michaela Kicková a Michal Bohúň. Poďa
kovanie patrí aj firmám a osobám, ktorí zvý
šili úroveň tohto plesu: INA Kysuce, KNM;
Hastra, Žilina; Pekáreň Monika, Rudina;
Autodoprava Ľuboš Capko, KNM; CS Agen
cy, Radoľa; primátor mesta Ing. Ján Hartel;
Vitality, Žilina; RM sport, KNM; Infinity,
KNM; p. Zuziaková, p. Maráčková a p. Mará
ček, KNM; Gastroslužby Rapčanovci, KNM;
Zanado, KNM; Sevak, Žilina; Oľga BárdyováBárdy, KNM; Obnovstav, KNM; Mäsovýroba
V. M. Marlex, KNM; Projektová kancelária
Racional p. Sedlák, Žilina; Mäsovýroba Igor
Caletka, KNM; FBK doprava, Stará Bystrica;
Elimax, KNM; Lekáreň sv. Lukáša, KNM;
Marpin, KNM; Elektroinštalácie Michal Bo
húň, Žilina; Pizzéria Robinson, KNM.

Antónia Vnuková

Zvesti

Besedu oživil čítaním vlastných aforizmov
a básní spisovateľ Ondrej Kalamár, ktoré
ho poézia je určená pre dospelých čitateľov
s detskou dušou. Spisovateľ predstavil
aj svoju najnovšiu knihu Pivo u Charóna
s Jožom Urbanom, ktorá je dokumentár
nym textom plným autentických dialógov
vykresľujúcich osobnosť autorovho pria
teľa Joža Urbana.

Š. Buková

Svet je veľký karneval. Len sa pozrite na
okolo, čo všetko sa maskuje v ľudskej koži...

Ondrej Kalamár

Oslávencom bolo DC Klub 75
Denné centrum Klub 75 v KNM v roku
2015 oslávi svoje 5. výročie svojej činnosti.
Môžeme potvrdiť, že je stále vyhľadávaným
miestom záujmových aktivít kultúrneho,
spoločenského, športového a rekreačné
ho charakteru seniorov, osôb s ŤZP alebo
s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičov
s deťmi alebo starých rodičov s vnúčatami.
Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa ko
nala dňa 28. januára 2015 sme rekapitulo
vali činnosť za rok 2014 a oboznámili čle
nov s plánom na rok 2015. Výročná členská
schôdza dala priestor pre príhovor primá
torovi Ing. Jánovi Hartelovi a M. Ďurišovej.
V závere bola otvorená diskusia, kde padli
aj ďakovné slová všetkým vedúcim jednot
livých organizácií, predovšetkým koordiná
torovi Denného centra Klub 75 M. Bilešovi,
N. Behúňovej, S. Kubičkovej, B. Peťkovej,
L. Škoríkovej, A. Tarábkovej, M. Vavricovej.
DC Klub 75 vytvára podmienky pre základ
né sociálne poradenstvo realizované for
mou prednášok, seminárov, diskusií, besied
a workshopov. V roku 2015 pripravuje pred
nášky z oblastí onkológie, diabetes, skleró
zy multiplex. Besedy budú realizované na
vybrané témy: zdravotná prednáška o tom,

ako podať prvú pomoc, občan v sociálnej
núdzi, ochrana a bezpečnosť občana. Z re
kreačných aktivít dávame do pozornosti
plánované autobusové zájazdy: historické
mesto Olomouc, Flóra Bratislava, rekondičný
pobyt Turčianske Teplice, mesto Kremnica
a Banská Štiavnica, Frýdek Místek, Brno - Ve
lehrad, Košice a aquapark Liptovský Mikuláš.
V tvorivých dielňach sa budeme opäť ve
novať zručnostiam ako maľovanie, drô
tovanie, háčkovanie, pletenie. Záujmové
propozície sme rozšírili o spevokol a pohy
bovo-tanečné aktivity.
Ani v tomto roku nezabudneme na udr
žiavanie zvykov a tradícií ako sú Fašian
gy, oživíme krásu Veľkej noci, postavíme
máj a zatancujeme si na Majálese, záver
roka oslávime Mikulášom a ukončíme Sil
vestrom. Pripomenieme si Medzinárodný
deň žien, marec mesiac knihy, Deň matiek,
október mesiac úcty k starším. Taktiež
utužovanie zdravia a koordinácie pohybov
v športových súťažiach budú v letnom ob
dobí hrať prioritu. Pevne veríme, že sa nám
podarí naplniť naše plány v tomto roku aj
s nováčikmi - členmi, ktorí sa osmelia a za
vítajú medzi nás.
Milan Bileš
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Prijímacie pohovory na stredné školy bez zmien
Stredné školy mali tento školský rok pri pri
jímacích pohovoroch prihliadať na priemer
známok. Ak chceli žiaci nastúpiť do prvého
ročníka gymnázií a bilingválnych škôl, mu
seli mať priemer do 2,0 z povinných vyu
čovacích predmetov. Na stredné odborné
školy bol priemer známok do 2,75. Ústavný
súd SR svojím rozhodnutím č. 330/2014
zo dňa 22.10.2014 určil, že je to v rozpore
s Ústavou SR. Z uvedeného dôvodu budú
prijímačky tak, ako doteraz. Bez prijímacích
pohovorov budú prijatí tí žiaci, ktorí dosiah
nu v Celoslovenskom testovaní žiakov 9.
ročníkov úspešnosť v predmete slovenský
jazyk a literatúra nad 90% a v predmete ma
tematika nad 90%. Testovanie deviatakov
sa uskutoční 15. apríla 2015 a náhradný
termín je určený na 21. apríla 2015.

V zmysle školského zákona riaditeľ strednej
školy po prerokovaní na pedagogickej rade
školy určí formu prijímacej skúšky, jej ob
sah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov
štátneho vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v základnej škole. Určí jednot
né kritériá na úspešné vykonanie skúšky a
ostatné podmienky prijatia na štúdium pre
oba termíny prijímacieho konania, ktoré sa
uskutočnia:
- v druhom úplnom májovom týždni
v pondelok a z organizačných dôvodov sa
môžu skončiť v utorok
- v druhom úplnom májovom týždni vo
štvrtok a z organizačných dôvodov sa
môžu skončiť v piatok. Ak termín kona
nia prijímacích skúšok pripadne na deň
pracovného pokoja, termín konania pri

šKOLSTVO

Špeciálna materská škola už aj v našom meste
Od 1. septembra 2015 otvorí svoje brány
Špeciálna materská škola. V novozriade
ných triedach bude 4 až 8 detí a vyučovať
budú kvalifikovaní pedagogickí zamest
nanci. Pri svojej práci budú využívať špe
ciálno-pedagogické metódy a individuál
ny prístup. Ak máte dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami one
skoreným vývinom alebo s iným zdravot
ným znevýhodnením, neváhajte a zapíšte
dieťa do materskej školy. Po absolvovaní

špeciálnej materskej školy môže dieťa
pokračovať vo vzdelávaní v bežnej, príp.
v špeciálnej ZŠ.
MŠ bude zriadená v budove Špeciálnej zá
kladnej školy na Lipovej ulici č. 622, ktorá
má bezbariérový prístup. Zápis bude pre
biehať v mesiaci marec, príp. do konca júna
2015. Pre ďalšie informácie a zápis dieťa
ťa kontaktujte riaditeľku Mgr. Oľgu An
teckú osobne alebo telefonicky na číslach
041/4212958, 0911 847005.

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE
690. výročie udelenia mestských práv
Iba pred nedávnom, v roku 2014, sme si pripomenuli významný
míľnik v histórii nášho mesta, 760. výročie prvej písomnej zmienky
o KNM a zároveň 770. výročie prvej písomnej zmienky o Kysuciach
a už tu máme ďalšie významné jubileum. V tomto roku uplynie 690.
rokov od udelenia mestských práv osade Lethesín, ktorá sa mala od
vtedy volať Congesberg. Stalo sa tak za vlády uhorského kráľa Karola
Róberta (obr.) z Anjou. Listinu s udelením mestských výsad vydal na
panovníkov príkaz župan Alexander, krajinský sudca a kastelán via
cerých hradov na Považí. V spomínanom dokumente bol menovaný
podľa nemeckého práva dedičný richtár Henrich Hornich. Na základe
spomínanej listiny získalo mesto nasledujúca práva a slobody:
1. Samostatná správa mesta s právom voľby výkonného organu (mest
skej rady), ktorá zvyčajne pozostávala z 12 radných alebo konšelov.
Mesto však malo štatút kráľovského vrchnostenského mesta, a tým
pádom najvyšším správnym orgánom bola vrchnosť. Z tohto poddan
stva sa mesto nikdy úplne nevymanilo (až do zrušenia poddanstva).
2. Trhové právo, mesto mohlo organizovať pravidelné týždenné trhy.
3. Právo míľové zaručovalo, že v okruhu jedenej míle od mesta mohli
pôsobiť remeselníci iba s jeho súhlasom.
4. Právo vykonávania všetkých remesiel.
5. Právo súdnictva zabezpečovalo dedičnému richtárovi súdnu i vý

jímacej skúšky sa posúva na nasledujúci
pracovný deň.
Dôležité upozornenia pre rodičov:
Zákonný zástupca žiaka môže dať
 dve prihlášky na dve stredné školy alebo
jednu prihlášku na 2 odbory danej školy
 ďalšie dve na talentové skúšky - ide o ško
ly, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania.
Termíny odovzdania prihlášok
 do 10. 4. 2015 žiak, do 20. 4. 2015 škola
(neplatí pre talentové skúšky).

Zápis budúcich školákov
(pokračovanie zo str. 1)
Tí im namaľovali rúčku farbami a drobci ju
odtlačili na papier. Bol to ich prvý podpis
pred nástupom do veľkej školy. Medzitým
ako im pani učiteľky dávali rôzne úlohy,
tak sa ich rodičom venoval nielen náš pán
riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek, ale aj ostatné
pani učiteľky 1. stupňa. Tí im odpovedali
na všetky otázky, ktoré ich zaujímali a po
skytli aj potrebné informácie o ponukách
školy. Deti boli za svoju prejavenú šikov
nosť odmenené.
A tak k 2. septembru 2015 do našej školy
pribudne 44 nových prváčikov. Riaditeľstvo
školy chce preto v mene všetkých zamest
nancov vyjadriť rodičom poďakovanie za
ich prejavenú dôveru. Budeme robiť všetko
pre to, aby sa vaše deti u nás cítili dobre a
aby si okrem dôležitých vedomostí osvojo
vali aj morálne hodnoty, ktoré sú pre život
dôležité. 
Mgr. Katarína Halúsková

konnú právomoc s výnimkou ťaž
kých zločinov vraždy, zbojníctva
a podpaľačstva, kedy musel byť prí
tomný kráľov zástupca.
6. Právo oslobodenia od mýta pre
občanov mesta.
Pre úplnosť dodávam, že názov
mesta Congesberg sa zrejme nikdy
výraznejšie „neuchytil“, lebo v na
sledujúcich rokoch sa stretávame
s názvami odvodenými od pôvodného Jesesin (1254) ako naprí
klad: Jachathin (1384), Jothasyn (1514). Súbežne s týmito názvami
sa už však začali používať i pomenovania približujúce sa dnešnému
menu: Civitas Nova (Nové Mesto, 1358) alebo Nowe Mesto (1438).
Názov Nové Mesto má súvis s rokom založenia mesta, teda spomí
naným letopočtom 1325 a faktom, že bolo založené na nemeckom
práve rovnako ako blízka Žilina. Tá bola v uvedenom roku mestom
už dávnejšie (pred rokom 1312), a preto bola Žilina považovaná za
staré mesto a Kongesberg za nové, z čoho sa neskôr vyvinulo práve
pomenovanie Nové Mesto.
Mário Janík
Použitá literatúra:
GALVÁNEK, Viliam: Vznik a osídlenie Kysuckého Nového Mesta II. časť. In: Kysucké Nové
Mesto kedysi a dnes. Kysucké Nové Mesto: MsNV, 1965.
STRAŇAN, Milan: Kysucké Nové Mesto. Žilina: RUN, 2001.
VELIČKA, Drahomír: Paralelne používané historické názvy kysuckých obcí. In: Terra Kisu
censis III. Turzovka: OZ Terra Kisucensis, 2010.
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V dňoch 31. 1. - 1. 2. 2015 prebiehal
v mestskej športovej hale 3. ročník Kysu
ce Futsal Cup 2015. Turnaja sa zúčastnilo
18 družstiev, 5 rozhodcovia, 2 časomerači,
1 šéfkuchár. Sponzormi turnaja bola firma
RENT - KNM, ktorá venovala pre víťazné

družstvo finančnú prémiu 150 € a sponzor
MIRUPO ŠPORT ŽILINA venovala ceny
pre najlepšieho hráča, brankára a strelca
turnaja. Celkovo sa odohralo za dva dni
44 stretnutí vo futsale. Víťazom turnaja
sa stalo družstvo Atletico, druhé miesto

Mladí športovci víťazili na Youngblood
Dňa 15. 2. 2015 sme sa v Banskej Bystri
ci zúčastnili európskej amatérskej ligy
v thajskom boxe Youngblood. V súčasnosti
máme 4 aktívnych účastníkov tejto súťa
že - 3 chlapcov a jedno dievča a pracujeme
na príprave ďalších. Náš zverenec Michal
Dubeň so svojim skóre 13 zápasov a jediná
prehra bude na jar zápasiť o titul šampióna
Euroligy do 60 kg.
Ale poďme späť k nedeľnému turnaju. 13
ročná Tamara Húšťavová v kategórii do

55 kg dokázala poraziť svoju súperku 3:0
na body. Tamara patrí k najhúževnatejším
dievčatám v našom klube a verím, že o nej
ešte budeme počuť.
Ako ďalší farby nášho klubu obhajoval
Leonard Borák (57 kg), ktorý absolvoval
svoj zápas s nasadením jemu vlastným
a dokázal poraziť súpera v prvom zápase
dňa a ako jeho víťaz absolvoval hneď ďalší
a aj z neho, napriek menším zaváhaniam,
vyšiel taktiež víťazne.

Jedenástka ocenených športovcov
Mesto KNM každoročne vyhlasuje anketu
o najlepšieho športovca za uplynulý rok. Ne
bolo tomu inak ani teraz, a tak široká verej
nosť mohla do ankety nominovať športovcov
počas celého mesiaca január. Zaslané návrhy
na ocenenie posudzovala Komisia kultúry
a športu pri MsZ KNM na základe výkonov
a úspechov, ktoré dosiahli v roku 2014.
Vo štvrtok 12. februára v poobedňajších
hodinách sa konalo v sobášnej sieni MsÚ
v KNM slávnostné vyhodnotenie ankety
Športovec roka 2014. Každý zo športovcov
získal pamätnú plaketu, diplom a finančnú
odmenu. Ceny odovzdával primátor mesta
Ing. Ján Hartel a predseda Komisie kultúry
a športu Mgr. Milan Slivka.
kategória Talent
Kristína Jánošíková - hrá hádzanú v KNM
s chalanmi, v Bytči hrá za žiačky. Za KNM
patrili medzi jej úspechy aj turnaje Ivan
ka Cup 2014, kde získali 3. miesto a záro
veň bola najlepší hráč turnaja a na turnaji
mladších žiakov Partizánske 2014 získali 3.
miesto. V Bytči s mladšími žiačkami hrala
mnohé úspešné turnaje ako Holiday Cup
2014 Zlín - 1. miesto; Československá liga
2013/2014 - 1. miesto a 40. majstrovstvá
SR 2013/2014 - 3. miesto.
kategória Žiaci/žiačky
Lucia Ševčíková - so svojim medailovým
umiestnením na Majstrovstvách SR v ša
chu sa dostala do reprezentácie mládeže SR
a bola nominovaná reprezentovať Sloven
skú republiku na Majstrovstvách Európskej
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únie v kategórii dievčat do 8 rokov, kde zís
kala pre Slovensko striebornú medailu.
Soňa Kohútová - reprezentantka SR v žiac
kej a dorasteneckej kategórii získala 1. miesto
na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu.
Na 800 m sa jej darilo na Majstrovstvách SR
v hale aj na dráhe, kde získala 2. miesto v ka
tegórii žiačky a taktiež v kategórii dorastenky.
Patrik Jakubík - v roku 2014 bol 6-krát
ocenený ako najlepší hráč turnaja, v súčas
nosti Patrik hrá futbal za klub MŠK Žilina
1. ligu kategórie U13.
kategória Junior
Katarína Košútová - Je ocenená za jej
úspechy v rádioorentačnom behu. Katarína
v konkurencii junioriek z celého sveta skon
čila vždy do 6. miesta vo všetkých štyroch
disciplínach a v tímovej súťaži sa jej poda
rilo pre Slovensko vybojovať bronzovú me
dailu. Ocenenie preberal otec.
Nikola Štefundová - je v atletike doraste
necká reprezentantka SR v behu na 800 m
a na 1500 m. Medzi jej najväčšie úspechy pat
ria 1. miesta na 1500 m v halových Majstrov
stvách juniorov aj dorastencov, na dráhe sa jej

obsadila FK Nesluša, tretie miesto FsK Ka
mence. Najlepším hráčom sa stal Radoslav
Buček z Bocy Juniors, najlepším branká
rom Miroslav Sága z FK Nesluša, najlepším
strelcom Peter Vavrek z FC Pendepon. Celý
turnaj prebehol bez problémov a zrane
ní. Podrobné výsledky nájdete na webovej
stránke mesta. Dovidenia pri 4. ročníku

Miroslav Ježík
Ako tretí nastupoval za klub Triglav 76 kg
vážiaci Róbert Hauptvogel, ktorého si iste
mnohí pamätajú napríklad z minuloročné
ho podujatia v Dome kultúry v KNM, kde sa
stal víťazom pyramídy do 76 kg. Robo v ne
deľu ukázal, že nepripúšťa žiadne diskusie
a pochybnosti a zápas ukončil v 2. kole RSC.
Našu účasť hodnotím ako úspešnú a ve
rím, že sa naše rady budú naďalej rozrastať.
Chcel by som na záver poďakovať všetkým,
ktorí pri nás stoja a pomáhajú nám, rovnako
ako kompetentným za umožnenie užívania
budovy kina na športové účely.
Dušan Virdzek
podarilo na Majstrovstvách SR dorastu 800
aj 1500 m, juniorov 1500 m a tiež v cezpoľ
nom behu dorastu získať všade prvé miesto.
Kristína Ďurinová - je juniorská repre
zentantka SR vo florbale, na Polish Cup
získali 3. miesto, Je najlepšia hráčka finále
Slovenského pohára.
kategória Dospelí
Alexander Valúch - hráč stolného teni
su. Medzi jeho najväčšie úspechy patria 2.
miesto na svetovom PROTOUR vo štvorhre
a víťazstvo Slovenského pohára, 1. miesto
na Majstrovstvách Slovenska vo dvojhre aj
štvorhre a taktiež 9. miesto na Majstrov
stvách Európy juniorov.
kategória Družstvo
družstvo stolných tenistov - prebojovali
sa zo 6. ligy mužov Skupina východ do naj
vyššej súťaže v SR - Extraligy. Treba pripo
menúť, že je to historický úspech, pretože
v našom meste sa okrem atletiky v žiadnom
inom športe extraliga nehrala a aj vo veľ
kej konkurencii tretieho najrozšírenejšieho
športu na Slovensku sa tomuto družstvu ta
kýto úspech podaril.
kategória Tréner
Róbert Valúch - reprezentačný tréner SR
v stolnom tenise. Ocenenie získava práve
za úspechy jeho stolnotenisového družstva,
ktoré sa v roku 2014 prebojovalo do extrali
gy. Ocenenie preberal syn Alexander.
Čestné uznanie za rozvoj športovej oblasti
Ján Studený - za celoživotný prínos pre
rozvoj futbalu. Od roku 1998 pôsobil ako
predseda FK MŠK KNM. V súčasnosti pô
sobí ako podpredseda Oblastného futbalo
vého zväzu Kysúc.
D. Š.
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SPOMIENKY
Dňa 2. marca 2015 si pripomenieme
7. výročie, čo nás opustil môj manžel,
otec, krstný, ujo a švagor
Štefan VESELÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka Anna,
dcéra Anna a ostatná rodina.
Dňa 25. marca 2015 si pripomenieme
12. výročie úmrtia
Vladimíra MÄKKÉHO
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý zomrel vo veku 40 rokov.
So žiaľom v srdci spomína
smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme milovali.
Dňa 6. 3. 2015 si pripomenieme
7. výročie úmrtia
našej drahej mamičky
Štefky BUČKOVEJ
S úctou a láskou smútiaca rodina.
Anjel sa objavil, ruku Ti podal, Ty si ho
v bolestiach celého objal. Zavrel si oči, chcelo sa Ti
spať, ani si netušil, čo to má znamenať.
Dňa 13. 2. 2015 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, brat, dedko a švagor
Rastislav GAZDÍK z KNM
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 26. 3. 2015 bude 30 rokov,
čo nás navždy opustil
Štefan LACKO
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku a modlitbu.
Nech odpočíva v pokoji. S úctou a láskou
spomínajú manželka a traja synovia s rodinami.
Dňa 7. 3. 2015 budú 2 roky,
čo nás opustil
Jozef ŠUJANSKÝ
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 31. marca uplynie
8 smutných rokov, čo zomrela
Margita CRHOVÁ
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
Manžel a dcéry Janka a Zuzka s rodinami.

Keby sa len dal vrátiť čas,
otvoriť Tvoje očká a zas počuť Tvoj hlas.
No už niet návratu, ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Deň po dni sa míňa, rok s rokom si podal ruku zas,
ani čas nezmazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú v nás.
Dňa 1. 3. 2015 uplynie bolestných 15 rokov,
keď nás opustil vo veku 48 rokov
náš najdrahší a nekonečne milovaný
Miroslav KMOŠEK z Kysuckého Nového Mesta
Spomína celá rodina.
Dňa 13. marca 2015
si pripomíname 9. výročie,
čo nás navždy opustila
Emília ŠEVČÍKOVÁ
zo Snežnice
S láskou a úctou spomínajú manžel,
dcéra a synovia s rodinami.
Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 11. 3. 2015 si pripomenieme
2. výročie, kedy nás opustil manžel, otec, dedko
František ŠOŠKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka,
synovia s rodinami a celá rodina.
Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas,
už poznáš ten cit prázdnoty,
keď život druhú šancu nedá Ti.
Dňa 4. 3. 2015 bude tomu 2 roky,
čo nás opustil brat a ujo
Pavol LALINSKÝ z Budatínskej Lehoty.
Spomína sestra Anna s rodinou
a synovci Miroslav a Ľuboš s rodinami a Lyda.
V modlitbách, s láskou a pokorou,
ktorej nás naučila,
si dňa 14. 3. 2015 pripomenieme
10. výročie úmrtia
našej milovanej mamy a starej mamy
Veroniky JANČIGOVEJ z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Dotĺklo srdce, klesli pracovité ruky,
bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala si všetkých, čo si rada mala.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 17. 3. 2015 si pripomíname
1. smutné výročie, čo nás opustila naša drahá
Helena LUTIŠANOVÁ
S láskou a úctou spomína manžel s rodinou.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok sa za Teba modlíme,
s láskou a tichou modlitbou o večný pokoj prosíme.
Dňa 16. 3. 2015 si pripomenieme
35. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otecka, dedka, pradedka
Jozefa PLEVKU z Kysuckého Nového Mesta
Spomínajú manželka a deti s rodinami.
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POĎAKOVANIE

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 21. 3. 2015 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
Miroslava CENIGU z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra,
strýko s rodinou a ostatná rodina.
Dňa 12. 2. 2015 si pripomíname
9. smutné výročie úmrtia nášho manžela, otca
Ladislav KAMEŇOVSKÝ
S láskou spomína manželka, dcéra, synovia
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi mi chýbaš môj drahý manžel v ňom.
Chýba mi Tvoj úsmev a Tvoja láskavosť,
Tvoje vľúdne slová a Tvoja prítomnosť,
Tvoja dobrota a Tvoje dobré rady.
Dňa 3. 3. 2015 bude tomu 12 rokov, čo odišiel
do večnosti vo veku 59 rokov môj drahý manžel
Marcel KUBIŠ z Kysuckého Nového Mesta
Ťažká je cesta, ktorou musím kráčať sama...
S láskou a úctou spomína manželka Hanka.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme kolektívu Lekárne sv. Lukáša, najmä magistrám
Zuzke Švábikovej a Vierke Harcekovej za ich ľudský prístup a ochotu
poradiť. Svojim prístupom a znalosťami pomohli našej rodine lepšie
zvládnuť starostlivosť o moju starkú v posledných chvíľach jej života.
Ingrid Vlčková
Úprimne ďakujeme priateľom, príbuzným,
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa
19. 2. 2015 s našim drahým manželom, otcom,
bratom, švagrom a krstným otcom
Antonom PONECHALOM
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Keď sa naplní čas, človek odchádza.
Žije však v nás,v našich spomienkach.
Dňa 10. 1. nás navždy opustila vo veku 89 rokov
naša mama, starká a prastarká
Vilma MINDEKOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
Ďakujeme príbuzným, susedom, známym, ktorí
ju prišli odprevadiť na poslednej ceste, ako i za
prejavy sústrasti, modlitby a kvetinové dary.
Za slová útechy a dôstojnú rozlúčku patrí veľká
vďaka vpd. Jánovi Uskobovi a vdp. Pavlovi Hrvolovi.
Zároveň chceme poďakovať pracovníkom
pohrebnej služby Michala Pošteka za ochotu
a ľudský prístup. S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Zvesti

Dňa 4. 2. 2015 nás vo veku 84 rokov opustila
milovaná mamička, svokra, teta, krstná mama,
švagriná, babka a prababička
Anastázia SUCHÁNKOVÁ
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za kvetinové dary
a prejavenú sústrasť.
S úctou synovia s manželkami,
vnúčatá a pravnúča.

OPUSTILI NÁS

Milan MIKULA
Anna KASENČÁKOVÁ
Margita KADLUSOVÁ
Róbert LACKO
Rozália BOŽELNÍKOVÁ
Ing. Ján ŠPIRIAK
František BLAŽEK
Tibor VIATER
Anastázia SUCHÁNKOVÁ
Štefan BEHÚŇ
Jozef MURČÍK
Mária ŠIDLOVÁ
Matilda GAŠIAKOVÁ
Ján ČELKO
Jozefína KARDOŠOVÁ
Mária UHRÍKOVÁ
Anton PONECHAL
Jozef KOPAS




















57 rokov
79 rokov
73 rokov
74 rokov
91 rokov
68 rokov
66 rokov
21 rokov
84 rokov
89 rokov
84 rokov
91 rokov
74 rokov
63 rokov
86 rokov
88 rokov
57 rokov
63 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKY

MANŽELSTVO UZAVRELI
Juraj Sidor
a Mgr. Jana Svrčková
Tomáš Šteiniger
a Ivana Guzmová
Ján Mudroň
a Lenka Greňová

NARODENIE DETÍ
Michaela Sobolová, Matej Šefar,
Timea Kopasová, Damián
Kubala, Damián Stalmašek,
René Potanko, Katarína Paršová
a Kristína Paršová (dvojčatá)

 INZERCIA
P
 redám kuchynskú linku vyrobenú z masívu. Drez, batéria, di
gestor a osvetlenie v cene. Cena dohodou. Kontakt: 0903 569 172
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Správne znenie tajničky z čísla 2/2015
znie: „..je v tom, čo urobil pre iných.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Emília Liščáková,
Clementisova 1358, KNM – 6,00 €,
2. Silvia Štefundová, M. Nešporu 1205,

KNM – 5,00 €, 3. Zuzana Belková, Revolučná 1299, KNM – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu
prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14.
dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne pred
chádzajúci pracovný deň. Správne znenie

tajničky z čísla 3/2015 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najne
skôr do 20. 3. 2015.

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky
Bukovo, Enet,
siena, rider

EČV
Bratislavy

Upper Left
(skr.)

keper,
po česky

obtrie

stromový
hlodavec

osobné
zámeno

macedónske
sídlo

Karkh, alma,
Luisa



Kupón

čelakovský: Nedáva .......................................................................

Lujza, po
taliansky

psie meno

3

N O V ÉH O M ES TA

1. časť
tajničky

dva druhy
hmyzu

ročné
obdobie

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

odnes

2. časť
tajničky

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

ázijský jeleň

sídlo
v Pakistane

skôr

hnedé
farbivo

meno
Langerovej

jazdec, po
anglicky

žena tvrdo
usilujúca
o kariéru

Antonov
(zn.)

vresovec

tamto

kujný nerast

vlas
ženské meno

chovanie

chí

rímsky
peniaz

hrdina (bás.)

3. časť
tajničky

indická
tanečnica

baník

postupné
padanie

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

3



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
1. K

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 2/2015 znie: „akvárium“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Adrianka Hrubá,
Sládkovičova 1206/27, KNM. Výherca si vecnú cenu môže pre
vziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00
hod. do 17,00 hod., najneskôr do 31. 3. 2015.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepe
ným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody
94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 3. 2015, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

2. K
3. K
4. K
5. K
6. K
7. K

1. Plod kokosovej palmy.
2. Kolesá.
3. Mliečny nápoj.
4. Ručná páka.
5. Kaprovitá ryba.
6. Knižka.
7. Geometrické teleso.
8. Samica býka.
pomôcka: kľuka

8. K
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Fašiangový karneval v najrôznejších maskách

Materskou školou Litovelská sa niesli veselé tóny piesní, ktoré po
zývali všetky masky do karnevalového sprievodu. O skvelú zábavu sa
postaral šašo Jašo spolu s pani učiteľkami, ktoré zapájali masky do sú
ťaží. Ďakujeme rodičom za prípravu krásnych karnevalových masiek a
občerstvenia.
Jana Vlčková a Dáša škulcová
Aj v Materskej škole Komenského sa uskutočnil dlho očakávaný
karneval. Deti sa naň
pripravovali nielen
básňami a piesňami,
ale za pomoci pani
učiteliek zhotovovali
rôzne masky, škra
bošky. Triedy sa za
plnili
prekrásnymi
maskami, zahanbiť
sa nedali ani pani uči
teľky. Tancovalo sa a
zabávalo sa pri veselej hudbe. Ďakujeme rodičom za občerstvenie pre
deti, ktoré im veľmi chutilo.
Eva Janiková
Pre deti zo Základnej školy Clementisova je najočakávanejším
podujatím počas školského roka práve karneval. Žiaci 1. – 4. roční
ka sa v ŠKD s vychovávateľkami a triednymi učiteľkami prezliekli
do pestrofarebných
masiek a nachystali
dobrôtky od výmys
lu sveta. Karne
val otvoril riaditeľ
Mgr. Igor Ševec so
zástupkyňou Mgr.
Eliškou Očkovou.
Nechýbali ani obľú
bené súťaže.

Zvesti

Tradične na Fašiangy
pripravujú pracov
níci Centra sociálnych služieb Fantázia KNM a Horný
Vadičov pre svojich
klientov fašiangové
posedenie za účasti
zástupcov SSV KNM.
Klienti sa predstavili
rozprávkou Snehulienka a sedem trpaslíkov, potom prebehla súťaž o
najkrajšiu masku. Ceny do súťaže venoval Spolok sv. Vojtecha KNM.

Magda Harceková
V Zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb
sa už od rána všetci
chystali na Fašian
govú zábavu. Vyob
liekali sa do masiek,
vymaľovali si tváre.
Do tanca im hral har
monikár Zdenko Játi.
Nechýbala promenáda masiek, súťaž o najkrajšiu masku a vynikajúce
občerstvenie. 
Mgr. Katarína Krasňanová
Na Detskom karnevale sa v dome kul
túry deti premenili
na rozprávkové by
tosti, zvieratká a iné
postavy. V programe
vystúpili tanečníčky
z Dreams a Niagara
tínedžer. Najmenších zabávali veselí šašovia, ktorí vyhodnotili naj
krajšie masky. Organizátori chcú pochváliť všetkých rodičov a deti,
ktorí vyrábali masky vlastnoručne.
V utorok popoludní sa mestom KNM ozýval spev, hudba a smiech.
Kysučania v maskách fašiangovým sprievodom vytvorili skvelú
atmosféru v uliciach. Rozdávali šišky a dobrú náladu. Večer pokra
čoval sprievod v dome kultúry, kde otvoril fašiangovú veselicu. Vtip
nými scénkami sa predsta
vili Pavol Zátek, František
Tulec a Matej Janiš, ktorí
sú členovia divadelného
súboru Babylon. Do tan
ca hrala Buková muzika
z Horného Vadičova a Dj
Vlado. Spestrením progra
mu boli aj mažoretky
Asanka, Niagara tínedžer
a FS Jedľovina. O polnoci
sa smútočné zhromažde
nie veľkým plačom a smút
kom rozlúčilo s Fašiangami
a pochovalo basu.

Antónia Vnuková
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FAŠIANGOVÉ SPRAVODAJSTVO

Materská škola na
Ulici 9. mája sa zme
nila na rozprávkovú
krajinu, do ktorej za
vítalo mnoho postavi
čiek nielen z detských
rozprávok, ale aj zo
zvieracej ríše. Karne
val tradične otvorila
pestrá
prezentácia
masiek a fašiangový pochod v sprievode harmonikára – pána Štefana
Urbaníka, neskôr nasledovala tanečná zábava a diskotéka s DJ Ra
doslavom Koreňom. S deťmi sa zapájali do tanca aj ich rodičia.

Bc. Zuzana Mackovčáková, Gabika Vlčková

KULTÚRNE SPEKTRUM

i
2. 3. - 10. 4. 2015
Mestská knižnica KNM
Kniha Kysúc 2014
Hlasujte v ankete za najlepšiu knihu ky
suckého autora alebo o Kysuciach.

16. 3. 2015
Mestská knižnica KNM
Deň ľudovej rozprávky
Rozprávkový deň v knižnici s ľudovými
krojmi, dobrotami a prekvapeniami.

6. 3. 2015, 12:00 h.
Mestská knižnica KNM
Pola Negri známa
i neznáma
Beseda s Veronikou
Paukovou
autorkou
knihy o Pole Negri,
ktorej korene siahajú
na Kysuce. Beseda spo
jená s predajom knihy.

17. 3. 2015, 8:45 h.
Koncertná sála ZUŠ
Akordeónový festival v rytme swingu
13. ročník súťaže pre žiakov ZUŠ v rytme swin
gu a iných žánrov. informácie: www.zusknm.sk

6. 3. 2015, 18:00 h.
ZŠ Clementisova
Stolný tenis KNM - Bytča
Stolnotenisové majstrovské zápasy 4. liga muži. MŠK KNM B - Bytča B.

22. 3. 2015
Malá Fatra
Turistika na Martinské hole.
viac info na www.sktknm.sk

7. 3. 2015
Veľká Fatra
Turistika na hôľny hrebeň.
informácie: www.sktknm.sk
8. 3. 2015, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Jánošík podľa Vivaldiho
Satirická hra o ľudskej
povahe v podaní
divadelného súboru
Driak zo Zborova nad
Bystricou k príležitosti
Medzinárodného dňa žien.
Vstupné: 1 €
12. 3. 2015, 18:00 h.
ZŠ Clementisova
Stolný tenis KNM - Žilina
Stolnotenisové majstrovské zápasy - 5. liga
muži. MŠK KNM C - Žilina D.
13. 3. 2015, 7:00 – 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
15. 3. 2015
Veľká Fatra
Turistika na Malú Smrekovicu.
informácie: www.sktknm.sk

20. 3. 2015, 18:00 - 20:00 h.
Stolný tenis KNM - Kysucký Lieskovec
Stolnotenisové majstrovské zápasy - 4. liga
muži. MŠK KNM B - Kysucký Lieskovec A.

23. 3. 2015, 13:00 h.
Mestská knižnica KNM
Beseda s Jozefom Banášom
Velestúr, príbeh o hľadaní zmyslu života.
23. - 28. 3. 2015
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských
knižníc
16. ročník podujatia s cieľom zviditeľnenia
knižníc a ich práce. Mestská knižnica počas
celého týždňa odpúšťa zaneprázdneným a
zábudlivým čitateľom sankčné poplatky za
knihy, ktoré majú vypožičané dlhšie ako je
stanovená výpožičná doba a realizuje infor
mačnú výchovu pre všetky vekové kategórie.
Kontakt: 4212732, skniznica@kysuckenove
mesto.sk

25. 3. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Sčista jasna
Radošinské naivné di
vadlo uvádza hru Sta
nislava Štepku Sčista
Jasna: Druhá správa o
mojom dvadsiatom storočí (1950 – 2000).
Historické, spoločenské, ale najmä ľudské
osudy západoslovenskej obce a jej obyva
teľov pokračujú v tragikomických ľudských
príbehoch od počiatkov nástupu socializ
mu v päťdesiatych rokoch až po rok 2000.
Vstupné: 12 €
26. 3. 2015, 8:45 h.
Koncertná sála ZUŠ
Vokálna jar
20. ročník speváckej súťaže v sólovom
a komornom speve pre žiakov ZUŠ I. a II.
stupňa a ŠPD
informácie: www.zusknm.sk
26. 3. 2015, 13:00 h.
Mestská knižnica KNM
Popoludnie básnika rodných Kysúc
10. ročník súťaže v umeleckom prednese
slovenskej poézie a prózy detí do 10 rokov,
venovanej rodákovi básnikovi Dlhomírovi
Poľskému. Prihlásiť sa môžete do 17. marca
v mestskej knižnici alebo na kniznica@ky
suckenovemesto.sk
28. 3. 2015, 20:30 – 21:30 h.
Hodina Zeme
Celosvetová akcia, ktorá má za cieľ upo
zorniť na problémy súčasnej doby globál
ne otepľovanie a svetelné znečistenie. Do
Hodiny Zeme sa môžu zapojiť aj jednot
livci, a to zhasnutím osvetlenia vo svojej
domácnosti.

23. - 24. 3. 2015
Veľkonočná výstava
Klub drotárov, Únia žien Slo
venska a MKŠS v KNM pozý
vajú na výstavu svojich ručne
vyrobených veľkonočných a iných deko
rácií. Výstava je spojená s predajom.
Deti MŠ Srdiečka v Budatínskej Lehote
zavŕšili Fašiangy detským karnevalom za
pochodu piesne „Fašiangy, Turice, Veľká noc príde...“. Okrem fašiangového pochodu po
priestoroch triedy, si deti zaspievali, predstavili sa a potom už nastal čas pre tanec. O ob
čerstvenie a fotenie sa postarali rodičia, všetkým srdečná vďaka.
Anna Murková
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