www.kysuckenovemesto.sk

K Y S U C K É H O N O V ÉH O M ES TA
ROČNÍK: XXII.					november 2015		 		 CENA: 0,20 €

11

str. 4

cestovný
ŽSK
poriadok
adca
Žilina - Č

ValérVendrinský

Po letnej prestávke sa
B4 vrátila na javisko
Tentoraz však musela zohratá partia v Dome
kultúry KNM odohrať svoje divadelno-improvizačné predstavenie bez Zuzany Lackovej, ktorej herecké nadanie zaznelo iba v rozhlase počas jednej zo scén. Napriek tomu
chlapi 3. októbra ukázali, že si vedia poradiť
aj bez ženy a od smiechu sa ako zvyčajne prehýbala celá sála.

viac na str. 5

65 ročná škola
oslavovala
Stredná odborná škola strojnícka KNM oslavovala v októbri 65. výročie svojho vzniku.
Písal sa rok 1950, v meste fungoval strojársky
závod a bolo potrebné mladú krv a nových
odborníkov. V októbri toho istého roku bolo
zriadené učňovské Stredisko pracujúceho
dorastu. Jeho prvým vedúcim sa stal Oldřich
Konečný. Vybavenie dielne bolo skromné,
učilo sa priamo v závode. Teoretické vyučovanie prebiehalo v budove vedľa vrátnice. Škola mala tri triedy. Na začiatku získavali učni
skúsenosti v odboroch sústružník, brusič
a univerzálny nástrojár. V roku 1953 nastali
zmeny, vzniklo Odborné učilište štátnych
pracovných záloh č. 5. ale už o tri roky menilo
svoj názov na Odborné učilište pri národnom
podniku Závodov presného strojárstva.

viac na str. 7

Škôlka mala sviatok
Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR Juraja Draxlera sa i MŠ
9. mája zapojila do plnenia aktivít, ktoré sú
podporované MŠ SR. Tvorivý deň plný fantázie pripadol na 5. október, kedy sme realizovali “Deň plný rozprávok“.

viac na str. 7
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Prihovára sa prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo

Dňa 8. októbra 2015 Mesto Kysucké Nové
Mesto obdržalo od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca rozhodnutie,
v ktorom tento úrad nariaďuje Mestu KNM
v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vykonať celoplošnú
deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)
na území mesta KNM do 30.11. 2015. Naposledy bola takáto celoplošná deratizácia
vykonaná na území nášho mesta na jeseň
v roku 2013.
Pripomeniem čitateľom, že deratizácia je
súbor opatrení, ktoré smerujú k hubeniu
alebo obmedzovaniu výskytu škodlivých
a epidemiologicky významných hlodavcov.
Patria sem aj opatrenia preventívne, ktorými
predchádzame prenikaniu hlodavcov do objektov, znemožňujeme im prístup k potrave
a k zahniezdeniu. Škody spôsobované hlodavcami sú škody priame, sú to také škody,
ktoré hlodavce spôsobujú tým, že konzumujú krmivá, suroviny, potraviny, pričom ich

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Dušan MIČIAN,
SNS (volebný
obvod č. 1, ulice
Jesenského,
M. Nešporu,
Benkova, Kysucká,
Sládkovičova)

Ste poslancom MsZ už 4. volebné obdobie. Ako by
ste zhrnuli uplynulých 13 rokov?
Myslím si, že dosť pozitívne. Každé volebné
obdobie mi prinieslo mnoho poznatkov a človek naberá skúseností. Aj keď som sa prvé
volebné obdobie len učil, investovalo sa veľa
finančných prostriedkov do nášho obvodu
č. 1. – nový povrch vozovky na Benkovej ulici, osvetlenie chodníka spájajúceho Ulicu ČSA
a Benkovu, úprava územia na Kamencoch, kde
sa nachádzali staré stromy, rozostavaná stav-

znečisťujú a znehodnocujú močom a trusom.
Jeden potkan skonzumuje za rok asi 9 kg obilia, ale znehodnotí ho 100 kg. Potkany ďalej
ničia ohlodávaním obaly všetkého druhu,
rôzne materiály, prehlodávajú otvory vo dverách, stenách, podlahách a okolo inštalácií.
Poškodzujú nábytok, textílie, elektroinštaláciu, vodoinštaláciu a rôzne iné zariadenia.
Škody nepriame, súvisia so škodami priamymi a sú tvorené nákladmi vynaloženými na
odstraňovanie škôd spôsobených činnosťou
hlodavcov, na hubenie hlodavcov a preventívne opatrenia. Potkany spôsobujú aj škody
hygienické, ktoré sú spôsobené znečistením prostredia trusom, močom, zápachom
a prenosom celého radu závažných ľudských
chorôb (leptospirózy, salmonelózy, tularémie
a moru). Hlodavce sú aj hostitelia a šíritelia
bĺch, kliešťov a roztočov, ktoré tiež môžu prenášať na človeka.
Mesto KNM na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydalo 14. 10. 2015 Verejnú vyhlášku o celoplošnej regulácii živočíšnych škodcov. V tejto vyhláške určilo vlastníkom a správcom
nehnuteľností rôzne povinnosti napr., že deratizáciu je povinný zabezpečiť každý vlastník nehnuteľnosti na území mesta, pričom
vlastníci sú povinní preukázať sa dokladom
preukazujúcim vykonanie deratizácií poverenou osobou v stanovenom termíne, v rozsa-

hu ich vykonania a použitých prostriedkov.
Ďalej sú povinní umožniť vstup pracovníkom
vykonávajúcim deratizáciu a dodržiavať pokyny oprávnených osôb, umožniť im a dbať
o účinný a kvalitný výkon tejto činnosti, aby
sa zabránilo ďalšiemu výskytu a rozmnožovaniu hlodavcov. Vlastníci nehnuteľností
majú pred výkonom deratizácie povinnosť
vyčistiť objekty, priľahlé priestory, nádvoria, pozemky a udržiavať ich v čistote tak,
aby mohla byť vykonaná deratizácia. Zároveň sú povinní prijať opatrenia, ktoré by
neposkytovali živočíšnym škodcom úkryt,
možnosť zahniezdenia sa, obživu, uskladňovať potraviny a krmivá tak, aby bol k nim
znemožnený prístup živočíšnym škodcom.
Odpad z potravín, krmív, prípadne iný odpad je potrebné likvidovať tak, aby neslúžil
ako potrava živočíšnym škodcom, pričom
je potrebné zabezpečiť objekty, ktoré slúžia
ako sklady potravín a krmív alebo na výrobu
potravinárskych produktov, proti prenikaniu
živočíšnych škodcov.
Porušovanie, resp. nedodržanie povinností
predmetnej vyhlášky je priestupkom na úseku správy a úseku zdravotníctva podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a tiež priestupkom
podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších predpisov.

ba budúcej lekárne a kopce zeminy na dnešný
park, kde sú preliezky, hojdačky, ihrisko, osvetlenie a nový chodník. Tu sa dnes koná tradičné
varenie kysuckého gulášu.
Druhé volebné obdobie prinieslo zásadné
zmeny na primátorskej stoličke i na postoch
poslancov a predsedov komisií. Stal som sa
predsedom Komisie kultúry a športu. Spravili
sme zmeny v posudzovaní OZ, jednotlivých
športovcov a prerozdeľovaní finančných prostriedkov. Navýšili sme financie na činnosť
športových klubov a kultúrnych súborov. Odmeňovanie a vyhlásenie najlepších športovcov
roka sa presunulo z úradu do domu kultúry
ako galavečer najlepšieho športovca, ktorého
sa zúčastňovalo sto športovcov. V tom čase
profitoval cyklotrial, stolný tenis, futbalisti,
hádzanári, atletika či turisti. V kultúre bol výkladnou skriňou FS Jedľovina. V tomto období
boli zateplené dve ZŠ a vynovené ich priestory
a fasády, realizovala sa prestavba ZUŠ.
Tretie volebné obdobie nastala veľká zmena,
keď mesto získalo dotáciu na regeneráciu sídiel a opravili sa všetky chodníky vedúce na
námestie. Vynovil sa tiež mestský úrad a podal
sa projekt na obnovenie domu kultúry.

Keďže som aj poslancom ŽSK, podarilo sa mi
presadiť zmenu činnosti pošty na Kamencoch.
Po 5 rokoch urgencií na Slovenskú poštu v spolupráci s primátorom mesta činnosť našej pošty sa rozšírila z podacej aj na dodaciu. Denne
do 17:00 hod. sa dajú vyberať balíky a doporučené listy a po dohode s doručovateľkou aj
dôchodky na 2. a 3. deň. Touto cestou chcem
poďakovať generálnemu riaditeľstvu pošty za
pochopenie, celá moja aktivita mala smerovať
ako služba občanom. Vybavili sme na rokovaní
viac, ako sme predpokladali. V pláne výkonov
pre Gymnázium v KNM sme pre budúci rok
zachránili jednu triedu. Tu treba poďakovať
novej pani riaditeľke gymnázia, primátorovi
mesta ale aj poslancom ŽSK.
Sklamaný som, že do dnešného dňa sa nepodarilo obnoviť činnosť niektorých odborných
lekárov – neurológa a pľúcneho lekára. Pri
množstve pripomienok adresovaných na ŽSK
sme dohodli aspoň možnosť využitia neurológa v Krásne nad Kys., p. MUDr. Mária Olbertová. Pri osobnom pohovore konštatovala, že
berie všetkých pacientov aj z KNM podľa možností, ktoré sa dajú zvládnuť počas pracovnej
doby. Ordinuje pre dve spádové oblasti KNM
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a Krásno n. K. MUDr. Olbertová má ordinačné
hodiny od 8:00 do 15:00 hod., pre informácie môžete využiť č. t. 041/4385216. Pacienti z KNM, ktorí si nenájdu svojho pľúcneho
lekára, zas môžu využiť možnosť navštíviť
lekára vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou
v Žiline, konkrétne MUDr. Annu Tatárovú,
t. č. 041/5110414. Pľúcne oddelenie v Žiline je
zariadené všetkými potrebnými vyšetrovacími
prístrojmi, ktoré v KNM chýbajú, preto sú odkázaní naši pacienti na Žilinu.
Som rád, že sa zrealizoval projekt atletickej
dráhy, je to pekná príležitosť pre mladých atlétov. Naši atléti zbierajú úspechy po Slovensku,
ale organizovanie podujatia v rámci Slovenska
na pôde KNM nám prinesie možnosť vidieť
výkony a úspechy Kysučanov na vlastné oči.
Touto cestou treba poďakovať nielen Mestu
KNM, ale aj spoločnosti INA Kysuce a ostatným sponzorom za pomoc pri realizácii.
V tejto dobe sa pripravuje realizácia projektu,
kedy sa premení škvarové ihrisko na ihrisko s umelou trávou pri dotácii SFZ vo výške
100.000 €. Tu sme využili všetky dostupné
finančné prostriedky na realizáciu a výstavbu
ihriska s umelou trávou, to bude slúžiť nielen
futbalistom, ale aj školám a našim deťom.
Dotáciu zo ŽSK pre občianske združenie vo
výške 1.000 €, ktorú som dostal ako poslanec,
som poskytol ZUŠ na zakúpenie heligónky pre
potreby otvorenia nového učebného odboru.
Zhrnutím volebných období a 13 rokov pô-

OZNAMY
Zrušenie Daňového úradu
Finančné riaditeľstvo SR oznamuje, že dňom
1.11.2015 sa ruší kontaktné miesto Daňového
úradu v KNM na Litovelská ulici. Služby pre občanov bude komplexne zabezpečovať Daňový
úrad Žilina, Janka Kráľa 2. V čase preberania daňových priznaní k dani z motorových vozidiel a v
čase preberania daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb bude možnosť

Dobré finančné
zdravie mesta
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne
reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Už minulý rok sme písali
o projekte, v ktorom INEKO hodnotí hospodárenie miest, obcí a VÚC. Hlavným účelom
projektu je poskytnúť širokej verejnosti relevantné údaje o hospodárení každej obce,
mesta a vyššieho územnosprávneho celku od
roku 2006.
Na svojom portáli www.ineko.sk prezentujeme údaje o všetkých 2930 slovenských obciach a o 8 vyšších územných celkoch za roky
2006 - 2014. Údaje, na základe ktorých INE-
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sobenia v samospráve viem, že boli prínosom
nielen pre mňa ale aj pre volebný obvod a celé
mesto. Za 13 rokov nevlastním žiadny majetok z mesta, nehnuteľnosť, bytový dom alebo
garáž.
S akým predsavzatiami ste vstupovali do tohto
volebného obdobia?
Keďže som aj poslancom ŽSK, prvoradou úlohou po dokončení prestavby našej polikliniky
je zrealizovať dopravu a parkoviská v jej areáli.
Mojim dlhoročným prianím je aj vybudovať
parkovisko na Komenského ulici pre návštevníkov polikliniky ako záchytné parkovisko
pre obyvateľov z Kamencov a ostatných obyvateľov. Prioritou mesta a poslancov ostáva
vybudovanie cesty od plánovaného a tak očakávaného diaľničného privádzača do mesta.
Bude to úloha náročná s množstvom porád,
zasadnutí a rokovaní s NDS, ŽSK, Vládou SR
a ministerstvami. Realizácia diaľnice D3 so
zmenou projektu z tunela na piliere sa oddialila zo septembra 2016 zas o rok aj dva.
Ste predsedom Komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu. S čím sa v tejto úlohe stretávate?
Naša práca v tejto komisii je ťažká a náročná.
Prerozdeľujeme finančné prostriedky na preklenutie zlej sociálnej situácie občana. Navrhujeme na zasadnutie MsZ pridelenie nájomných bytov podľa poradovníka. Nevyhovieme
každému, lebo zároveň musíme dodržiavať
pravidlá mesta a jeho VZN, žiadateľ nesmie

mať podlžnosti voči mestu (dane, smeti, nájomné). Možnosť pridelenia bytu pri garsónke
je ½ roka až rok, 1-izbového do 3 rokov a 2-izbového do 4 rokov a 3-izbového 6 a viac rokov.
Voľných bytov nie je. Treba začať výstavbu
bytov, v tomto čase sa plánuje výstavba nájomných bytov na Kamencoch, budú tu 1 až
2-izbové byty. Niekedy časovo zdržiavajú aj
neplatiči, ktorí sa nechcú z bytu, na ktorý už
nemajú nájomnú zmluvu, vysťahovať. Tento
proces následného vysťahovania exekútorom
niekedy trvá až rok. K dnešnému dňu je evidovaných 27 žiadostí na pridelenie bytu. Chcem
upozorniť všetkých žiadateľov o byt, aby sa informovali o stave žiadosti, nakoľko sa vyraďuje z evidencie žiadostí, ak do dvoch rokov od jej
podania neprejaví žiadateľ záujem písomne,
mailom, resp. sa neinformuje iným spôsobom
na príslušnom referáte MsÚ alebo nepredloží
potrebné doklady.
Pri prideľovaní sociálnej pomoci si musíme
niektoré informácie overovať a niektorých žiadateľov aj osobne navštíviť spoločne s členmi
komisie. Posudzujeme príspevky na preklenutie finančnej krízy a na financovanie nákladov
na liečbu, lieky a zdravotné problémy. Posledný plat z Mesta KNM každý rok venujem rodine odkázanej na sociálnu pomoc alebo s postihnutým členom domácnosti.
(pozn. redakcie: touto formou ďakujem v mene
Mestskej knižnice KNM a jej čitateľov za dve desiatky kníh, ktoré pán poslanec daroval)

podať tieto daňové priznania aj na zrušenom
kontaktnom mieste Kysucké Nové Mesto. V dostatočnom časovom predstihu zverejníme dni
a stránkové hodiny, kedy bude možné daňové
priznania podať.
Záznamy zo zasadnutí na webe
Mesto Kysucké Nové Mesto od septembra 2015
sprístupňuje na svojej webovej stránke záznamy
zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva KNM. Na
stránke sú zverejnené videozáznamy zo zasadnutí konaných v roku 2015. Naďalej občania budú

môcť sledovať priame prenosy zo zasadnutí MsZ
v KNM prostredníctvom TV Antech.
Poďakovanie veliteľa DHZ KNM
Veliteľ Miroslav Kuric ďakuje za spoluprácu
s Mestom KNM, ako aj s dobrovoľnými hasičmi
pri rekonštrukcii stropu a oprave šatní v požiarnej zbrojnici.
Vďaka patrí obetavým členom: O. Belko, Š. Belko,
P. Ďurina, M. Bojko, E. Lulek, P. Kubík, J. Kováč,
S. Kuric, J. Švaňa, J. Korman, M. Kubánek, Š. Lutišan, T. Širanec, R. Čambor, M. Ševčík.

KO hodnotí finančné zdravie mesta, zbiera
Ministerstvo financií SR do Datacentra, kde
ich každoročne vkladajú obce prostredníctvom štatistických výkazov. Finančné zdravie
je číslo postavené na piatich indikátoroch celkový dlh, dlhová služba, záväzky aspoň 60
dní po splatnosti, okamžitá likvidita a základná bilancia.
V rebríčku 138 slovenských miest získalo
KNM 6. miesto, hodnota jeho finančného
zdravia je 5,5 (max. je 6) - výborné finančné
zdravie. Je zároveň najlepšie hospodáriacim
mestom v Žilinskom kraji v roku 2014. V predošlom roku sa KNM umiestnilo na 1. priečke,
finančné zdravie sa z hodnoty 5,6, ktorú malo
za rok 2013, teda zásadne nezmenilo. Takýto
dobrý výsledok si udržuje KNM dlhodobo.

INZERCIA



 Autoservis Macejík Ján Kysucké Nové
Mesto príjme do pracovného pomeru
automechanika na plný úväzok. Nástup
ihneď, plat dohodou.
Kontakt 0903 546 519
 Predám detský hlboký kočík,
autosedačku, tašku na bábätko. Všetko
zachovalé. t. č. 0904 529 626
 Rýchla a seriózna pôžička na čokoľvek
až do 10.000 €. Kontakt:
romana.blahovcova@homecredit.sk,
0949 568 163
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Mgr. Milanovi Slivkovi za pomoc pri komunikácii s firmami. Mgr. Milan Slivka vo svojom
príhovore vyzdvihol najmä podporu INA Kysuce, spol. s r. o., mesta KNM a Slovenského
atletického zväzu. Za podporu pri realizácii
sa poďakoval J. Hartelovi, primátorovi mesta, poslancom MsZ, Mgr. J. Čierňavovi, riaditeľovi MKŠS KNM, M. Piňákovi, P. Ďurišovi
(DESTAV), ako aj všetkým, ktorí sa pričinili
o realizáciu diela.
V programe nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky pánom Jaroslavom Patkom z INA
Skalica, primátorom mesta a predsedom SAZ
Petrom Korčokom.
Nová atletická dráha z vodopriepustného
polyuretánového povrchu meria 400 m, má
4 dráhy. Je prvou 400 m tartanovou dráhou
v Žilinskom kraji. Investorom stavby bolo
Mesto KNM a 2 percentami z daní prispela
výraznou čiastkou INA Kysuce, spol. s r. o.
a NN Slovakia. Finančné prostriedky na atletickú dráhu činili 202.652 €. Súčasne s atletickou dráhou sa realizovala rozbehová dráha
s doskočiskom s pieskom pre skok do diaľky.
Prípravné práce stáli 63.362 €.

CESTOVNÝ PORIADOK ŽSR platný od 13.12. 2015
Smer Žilina
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Pozn.
RegioJ/H

Žilina

Pozn.

7:21

7:34

7:59

F

r

8:22

8:32

8:49

r, H

8:48

9:01

9:26

11:38

r

10:22

10:32

10:49

r

-

12:37

RegioJ/G

10:42

-

11:04

RegioJ/H

12:35

13:00

13:13

10:48

11:01

11:26

13:11

13:29

13:38

r

11:48

12:01

12:26

13:35

14:00

14:13

F,6, +

12:22

12:32

12:49

14:35

15:00

15:13

12:48

13:01

13:26

15:11

15:29

15:38

13:48

14:01

14:26

15:35

16:00

16:13

14:22

14:32

14:49

r

16:35

17:00

17:13

14:26

14:35

15:04

F
r, 7

r

17:11

17:29

17:38

r

14:32

-

14:54

-

17:52

r, 5

14:48

15:01

15:26

17:35

18:00

18:13

x, 7

15:48

16:01

16:26

18:35

19:00

19:13

16:22

16:32

16:49

19:02

-

19:24

LeoEx/G

16:48

17:01

17:26

19:11

19:29

19:38

r, 7

17:48

18:01

18:26

x, 7

19:21

-

19:43

RegioJ/G

18:22

18:32

18:49

r

19:35

20:00

20:13

x, C

18.48

19:01

19:26

20:35

21:00

21:13

20:22

20:32

20:49

21:11

21:29

21:38

r, 1-5, 7

20:48

21:01

21:26

0:02

-

0:24

LeoEx/H

21:48

22:01

22:26

22:48

23:01

23:26

x

pracovné dni

C

nejde 24.12.-10.1

D

nejde 25. a 26.12.;1.a 2.1.;28.3.;6.7.;29.10.

F

ide v x, nejde 24.12.-10.1..;1.7.-4.9.

r-rýchlik
G
H
1-7

r

r, 7
x, C
+ sviatky

nejde 24.,31.12
nejde 25.12.;1.1
dni v týždni

D. Š.

Medzinárodné
úspechy ZUŠ

Dubjel. Svojím výkonom presvedčil
medzinárodnú porotu a získal skvelé

Školský rok ešte len začal a my sme
už zožali prvé veľkolepé úspechy.
Dňa 25. - 29. septembra sa konala
v talianskom Lanciane medzinárodná
akordeónová súťaž. Z našej ZUŠ sa na
nej zúčastnil žiak Martin Kršák, ktorý vo svojej kategórii I. Varieté spomedzi 11. hráčov obsadil 1. miesto.

r

17:30

Po slávnostnom prestrihnutí pásky organizátori z MKŠS KNM a Centra voľného času
v KNM odštartovali 1. kolo novozaloženej
Kysuckej žiackej ligy v atletike. Súťažiť prišlo viac ako 150 žiakov z 8 základných škôl
v behu na 60 m, na 600 m, 800 m a skoku do
diaľky z miesta. Súťažili v kategóriách mladší
žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci a staršie žiačky. I napriek chladnému, daždivému počasiu
sa bolo na čo pozerať. Po skončení pretekov
boli najlepší pretekári v jednotlivých disciplínach vyhodnotení. Kysucká žiacka liga bude
pokračovať ďalšími kolami na jar 2016.

V kategórii boli prihlásení študenti
z európskych konzervatórií z Ruska,
Talianska, Bieloruska, Litvy, Poľska
a Číny. Výkony súťažiacich hodnotila 15-členná medzinárodná porota
v zložení koncertných umelcov, hráčov a profesorov svetového mena.
Jej predsedom a zároveň odborným
garantom súťaže bol Vladimír Zubitsky, ktorý v súčasnosti pôsobí tiež ako
hudobný skladateľ.
O pár dní neskôr 6. - 12. 10. nás reprezentoval na medzinárodnej akordeónovej súťaži Coupe Mondiale vo
fínskom Turku žiak Denis Marco

Denis Marco Dubjel

Po niekoľkých mesiacoch práce sa v piatok
9. septembra na Mestskom štadióne v KNM
konalo slávnostné otvorenie novej atletickej
dráhy. Na úvod prítomných privítal primátor
mesta Ing. Ján Hartel. Medzi hosťami boli
predstavitelia spoločností INA Skalica Ing.
Jaroslav Patka a INA Kysuce Ing. Milan Jurky,
NN Slovakia Peter Holtán a Andrea Péčová,
poslanci MsZ, zástupca za zhotoviteľa dráhy
Športfinal, predseda Slovenského atletického zväzu Peter Korčok a tiež športovci, ktorí
zbierajú úspechy na poli atletiky - súčasný
majster Slovenska v maratóne Juraj Vitko,
Roman Hanzel, Adriana Vitková, Nikola Štefundová a Soňa Kohútová.
Primátor vo svojom neskoršom príhovore poďakoval tým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii tohto projektu: Sponzorom Slovenskému
atletickému zväzu, ktorý poskytol projektovú dokumentáciu, INA Kysuce, NN Slovakia,
firme Stavreal Slovakia, ktorá vykonala prípravné práce, firme Športfinal, ktorá zhotovila dráhu a TWG, ktorá vykonávala stavebný
dozor. Osobitne poďakoval poslancovi MsZ
a trénerovi Atletického klubu MKŠS KNM

Martin Kršák

SPRAVODAJSTVO

Mladí športovci overili kvalitu novej dráhy

3. miesto. Súťažil v kategórii digitálny
akordeón bez vekového obmedzenia.
Odborná porota na tejto súťaži pracovala v zložení J. D. Haes (Belgicko),
A. Dmitriev (Rusko), E. Finch (USA),
G. Laurie (UK), R. Marty (Švajčiarsko)
a G. Masefield (Nový Zéland).
Sú to vynikajúce úspechy a pocta nielen pre Martina a Denisa, ale zároveň
pre našu ZUŠ, mesto i Slovenskú republiku. Je potešujúce, že v KNM sa
nájdu také výrazné hudobné talenty.
Je to aj zásluhou odborného pedagogického vedenia Mgr. art. Ivana Hudeca, u ktorého obaja študujú. Ďakujeme
ŽSK za finančnú podporu, ktorú sme
získali za pomoci pána Dušana Mičiana, poslanca MsZ KNM, poslanca zastupiteľstva ŽSK. Ďakujeme tiež ZRŠ
ZUŠ, Občianskemu združeniu pri ZUŠ
a všetkým, ktorí finančne prispeli na
dobrú vec.
Vedenie ZUŠ KNM

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

4

ROČNÍK XXII. • NOVEMBER 2015

i
(pokračovanie zo str. 1)
Vidieť Pavla Záteka v ženskom kostýme a parochni je vždy zážitok. Inak tomu nebolo ani počas prvej epizódy Varíme s Vladimírom a Františkom. Dvojica spolu s vybraným divákom
predviedla, ako sa dá počas prípravy jedál využiť

Titul Žena roka
udelený
„Ženou roka
je každá žena,
ktorá to vydrží s nami,
mužmi“, takúto
a iné
myšlienky
vyslovil moderátor podujatia PaedDr.
Pavol Zátek.
Vyhodnotenie ankety Žena roka 2014 sa konalo vo štvrtok 14. októbra v Dome kultúry KNM a tento
rok malo slávnostnejšiu atmosféru. Únia žien
Slovenska oslavovala 70. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti sa udeľovali ďakovné listy najaktívnejším členkám uplynulých
rokov v základných organizáciách KNM, Bud.
Lehota, Kys. Lieskovec a Povina.
V sále okrem divákov sedeli aj pozvaní hostia, p. Kuniaková z krajskej organizácie ÚŽS,

KNM privítalo
medzinárodný festival

krútenie panvou. V ďalšej scéne sa zahrali na rybárov. Ryby síce chytať nevedeli, ale zato úspešne
pobavili divákov svojimi dialógmi. To isté platilo
aj o študentovi, ktorý si chcel s kameňom „zaplávať“ v rieke len preto, že nezmaturoval. Tretia scéna tohto ojedinelého pánskeho magazínu
si opäť vypýtala pomoc z publika. Diváčka zažila
originálny „tanec“ raperov Koka a Roka prezle-

čených za policajta a inštalatéra. B4 je verná svojim tradíciám, preto na záver nemohlo chýbať
trefné zodpovedanie otázok z kýblika. Publikum
nadšené z výkonov babylonského tria venovalo
hercom standing ovation. Večernú atmosféru
a vystúpenie hudobne dotváral Jakub Kubík.

Anna Dubovcová zo ZO ÚŽS v Turčianskych
Tepliciach a traja prednostovia - Ing. Vladimír
Macášek, prednosta OÚ v Žiline, JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ KNM a Ing. Ľubomír Golis, prednosta OÚ KNM.
Ako darček k 70. výročiu prijali ženy vystúpenie Jozefa Pavlusíka, výhercu talentovej
súťaže a vystúpenia detí z tanečného a hudobného odboru ZUŠ KNM, Vadičoviek, Niagary, Kysuckých junákov a speváčok z Kys.
Lieskovca. Počas programu moderátor postupne predstavil jednotlivé nominácie na
titul Žena roka 2014: Eva Holienčíková z Bud.
Lehoty; Mgr. Alena Ďuriaková z KNM; Jolana
Petreková z Poviny; Irena Tomčiaková z Radole; Emília Vojteková z Kys. Lieskovca; Erika
Mičkyová z KNM; Mgr. Katarína Kovačíková
z KNM.
Aj keď všetky nominantky mali v hľadisku
svojich fanúšikov a po ich predstavení sme
mali pocit, že titul si zaslúži každá, vyhrať
mohla len jedna. Porota v zložení: predseda
Mgr. Juraj Čierňava, členovia poslanec Branislav Neslušan, predsedníčka OO ÚŽS Zden-

ka Stuchlíková, predsedníčka ZO ÚŽS Povina
Darina Svrčková a Mgr. Jarmila Púčeková
mali na svoje rozhodnutie asi 15 minút. Jednotlivým ženám pridali body, ktoré potom
sčítali, vzniklo veľmi tesné poradie, čo naozaj
svedčí o tom, že každá nominovaná svojim
príbehom zaujala. A potom zaznelo meno
Eva Holienčíková. Všetky nominantky získali
milé darčeky, kvetiny a víťazka hlavnú cenu
- vázu s uvedeným titulom. Podujatie organizovala OO ÚŽS KNM v spolupráci s Mestom
KNM a MKŠS KNM.
D. Š.

Dominika Chrastová

KULTÚRA

Po letnej prestávke sa
B4 vrátila na javisko

Let drakov na oblohe
Draky, šarkany či kity lietali na oblohe nad
lúkou pri sídlisku Kamence. Do sveta ich vypustili deti, ktoré prišli na Šarkaniádu organizovanú Centrom voľného času v KNM. Ako
správni pretekári dostali pri registrácii súťažné čísla a následne predviedli svoju zručnosť
v púšťaní vlastnoručne vyrobených alebo
kúpených šarkanov. Tento rok im náležite pomáhal vetrík.
Na záver tie najkrajšie šarkany, resp. ich majitelia získali krásne odmeny. 48 detí s rodičmi
si nielen zasúťažili, ale najmä úžasne prežili
nedeľné popoludnie.
D. Š.

6. ročník jedinečného festivalu Voce Magna
Žilina 2015 sa konal v dňoch 7. - 10. októbra
v Žiline a v našom meste. Organizuje ho Žilinský miešaný zbor v spolupráci so Štátnym
komorným orchestrom Žilina. Cieľom festivalu je rozvíjanie zborovej kultúry na Slovensku a vzájomná umelecká konfrontácia jednotlivých umeleckých telies z rôznych krajín.
Prvý deň festivalu sa konal v Mariánskom
kostole v KNM, kde vystúpili zbory La Famiglia zo Žiliny, Zbor sv. Ladislava z Rajca, Arcus
zo Žiliny a Sursum Corda z Rosiny. (fotografia
na titulnej strane)

Prvý ročník Radoľskej heligónky
Okresný predseda Slovenskej národnej strany
Milan Králik otvoril 20. septembra 2015 prvý
ročník Radoľskej heligónky, ktorý usporiadala miestna organizácia SNS KNM v spolupráci
s obcou Radoľa. V programe sa predstavilo
24 heligónkarov všetkých vekových kategórií
z Kysúc, Oravy a Považia. Prvý ročník Radoľskej Heligónky mal veľký úspech, nedeľné po-

Zvesti

poludnie si prišlo pozrieť približne 500 návštevníkov.
Osobitné poďakovanie za organizovanie tejto úspešnej akcie patrí predsedovi MO SNS
KNM Mgr. Ladislavovi Feilerovi, poslancovi
ŽSK Dušanovi Mičianovi a spoluorganizátorom Ľubomírovi Ondruškovi a Emilovi Jelínkovi. Hostia aj účinkujúci sa mali možnosť

občerstviť pri chutnom guláši a rôznych špecialitách. Po záverečnom spoločnom vystúpení všetkých účinkujúcich, prítomných potešilo neformálne posedenie s heligónkarmi až
do neskorého večera.

Milan Králik
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Ako sa mení zákon o odpadoch? Čo to pre nás znamená?

Na jar tohto roka prešiel v Národnej rade SR
nový zákon o odpadoch, ktorý vstúpi do platnosti v januári 2016. Prináša najmä zmeny týkajúce sa triedenia a spracovania odpadov, tak
ako je to bežné aj v ostatných krajinách Európskej únie. Zákon má ľudí motivovať, aby odpad
viac triedili. Ľudia budú platiť iba za odpad,
ktorý nevyseparovali. O separovaný odpad
a jeho spracovanie sa budú starať výrobcovia
prostredníctvom svojich organizácií. Taktiež
sa zavádza bezhotovostná platba pri výkupe
kovového šrotu, prenáša sa zodpovednosť na
obce v odstraňovaní čiernych skládok a upravuje sa narábanie s biologickým odpadom. Čo
to teda znamená pre spaľovňu v Kysuckom
Novom Meste?
Nový zákon prináša zákaz ukladať na skládky
vytriedené zložky komunálneho odpadu a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad (vrátane odpadu zo zdravotnej starostlivosti
a veterinárnej starostlivosti). Nemení však
iným spôsobom prísne normy jeho spracovania, ktoré dodržiava aj spaľovňa v Kysuckom
Novom Meste.
Spaľovňa, ktorá práve tento druh odpadu
spracováva, prešla výraznou rekonštrukciou
a významnými investíciami najmä do spaľovacej techniky a filtrácie spaľovaných plynov
v súlade s európskou smernicou o spaľovaní

odpadov. Súčasťou investície bolo zavedenie
denného online monitoringu hodnôt, ku ktorým majú kedykoľvek prístup príslušné štátne
inštitúcie vrátane Obvodného úradu životného prostredia (v praxi to znamená, že v každej
chvíli je možné vidieť pri akej teplote sa spaľuje, čo sa spaľuje, kedy je násyp odpadov, pričom
do tohto monitoringu sa nedá nijakým spôsobom zasahovať). Spoločnosť .A.S.A. Slovensko zároveň spĺňa všetky zákonom stanovené
podmienky a disponuje všetkými potrebnými
licenciami. V spaľovni sa využíva moderná
a zároveň najlepšia dostupná technológia
z hľadiska ochrany ovzdušia, ako aj ostatných
zložiek životného prostredia.
Zariadenie pece funguje na princípe pyrolýzneho spaľovania v dvoch stupňoch, a to v spaľovacej komore a dospaľovacej komore. Proces
spaľovania začína v prvom stupni a funguje na
báze 24-hodinového cyklu. Cyklus je rozdelený
na čas predhrievací, prikladací, čas prehorievania a na čas chladnutia.
V každom prípade, .A.S.A. Slovensko dodržiava emisné aj teplotné limity určené pre daný
výkon spaľovne v zmysle platných zákonov
a vyhlášok o ovzduší, ktoré sú zaznamenávané prostredníctvom online monitoringu (pravidelný reporting môžete nájsť aj na stránke
spaľovne www.spalovnakysucke.sk).

Spoločnosť .A.S.A. Slovensko v spaľovni v Kysuckom Novom Meste nespaľuje žiadny odpad
dovážaný zo zahraničia. Dovoz odpadov zo zahraničia je prísne sledovaný a monitorovaný.
Zákony Slovenskej republiky limitujú dovoz
a spracovanie tohto odpadu a príslušné štátne
orgány vydávajú na spracovanie takéhoto odpadu množstvo povolení.
Spoločnosť .A.S.A. Slovensko si plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, čo potvrdzujú aj výsledky desiatok kontrol príslušných
orgánov a inštitúcií. Nešťastné umiestnenie
bytových jednotiek v okolí priemyselnej zóny
nie je dôsledkom činnosti spoločnosti .A.S.A.
Slovensko, ale dôsledkom rozhodnutí z dávnejšej minulosti. .A.S.A. Slovensko naopak
investovala výraznou sumou do zariadení, aby
eliminovala akýkoľvek výskyt škodlivých emisií, ktoré súvisia s jej činnosťou. Má záujem
prispievať k zlepšovaniu životného prostredia
a k zlepšovaniu vnímania jej pôsobenia v Kysuckom Novom Meste. Pokiaľ by obyvateľom
vznikli otázky ohľadne prevádzky spaľovne,
alebo mali konkrétne pripomienky a nápady,
môžu sa voľne obrátiť na adresu
spalovna@asa.sk

INZP 10/15
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V tomto období má učilište už vybudované
dobré meno v okolí. Vyučiť sa prichádzajú žiaci
z okresov Žilina, Čadca aj Dolný Kubín. Začali sa
vyučovať ďalšie odbory strojný zámočník, frézar
a kováč. Žiaci nadobúdali svoje zručnosti v hlavnom závode ZPS, ktorý sa však v roku 1966 stal
súčasťou Výrobno-hospodárskej jednotky Považská Bystrica a prijal názov Závody valivých
ložísk KNM. To znamenalo aj zmenu názvu školy na Odborné učilište ZVL KNM, ktorý niesol
do roku 1978. Škola sa rozrastala, pribúdali žiaci aj pedagógovia na úseku teoretického a praktického vyučovania aj mimoškolskej činnosti,
najmä športu. Nový názov v roku 1978 Stredné
odborné učilište strojárske ZVL KNM priniesol
aj nového riaditeľa Ing. Stanislava Vnuka. Za
jeho vedenia sa školský rok 1980/81 začal v nových priestoroch školy a telocvične. Žiaci boli
šikovní, získavali dobré výsledky na súťažiach
zručností ale aj v športovej oblasti. Rozšírili sa
aktivity školy aj učebné odbory. Ďalším dôležitým medzníkom školy v histórii bolo zlúčenie dvoch stredných odborných učilíšť v meste

Medzinárodná
vedomostná súťaž
25. septembra 2015 sa konalo otvorenie krajskej
výstavy „Život na záhrade“ v Ostrave na Čiernej
lúke. Záhradkári z Moravy vystavovali výpestky
zo svojich záhrad ale aj domáce produkty z nich
vyrobené. Záhradkári z Kysúc sa roky prezentujú na nej svojimi výpestkami a nebolo tomu inak
ani tento rok. Popri výstave sa konala medziná-

Škôlka mala sviatok
(pokračovanie zo str. 1)
Prostredníctvom hier, čítaných i hraných rozprávok formou dramatizácie si deti rozvíjali
prvotnú predčitateľskú a literárnu gramotnosť.

Malí aktivisti
z Pramienka

Zvesti

v roku 1995 SOU strojárske a poľnohospodárske. Vznikol tak nový subjekt Stredné odborné
učilište a teda pribudli ďalšie študijné a učebné
odbory: agropodnikateľ, poľnohospodár a stolár. Riaditeľom bol v tomto období Ing. František Korenčík. Žiaci získavali prax v blízkych
poľnohospodárskych podnikoch a v INA Kysuce
a Kia Motors Slovakia v Žiline. Od roku 2009
je riaditeľom SOŠ strojníckej KNM Mgr. Ing.
Ondrej Holienčík. Na škole majú žiaci možnosť
študovať v 16 študijných a učebných odboroch.
Slávnostná akadémia k 65. výročiu vzniku školy sa konala v piatok 16. októbra v priestoroch
Domu kultúry KNM. Kyticu srdečných slov
prišli oslávenkyni dať vzácni hostia: za zriaďovateľa podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba, ďalej
primátor mesta Ing. Ján Hartel, súčasní aj bývalí pedagógovia. Po úvodných slovách riaditeľa
školy Mgr. Ing. Ondreja Holienčíka sa prítomní
prostredníctvom videa oboznámili s históriou
a súčasnosťou školy, a tiež s úspechmi jej žiakov. 65-ročná škola následne dostala krásne
dary v podobe vystúpení kultúrnych súborov,
ktoré vedú pedagógovia školy Dana Nekorancová a Pavol Kopták. Tanečné umenie predviedli
dievčatá z Niagara tínedžer a folklórna skupina Jedľovina pridala za hrsť ľudových tancov
a nôty. Program doplnili Kysuckí heligónkari.
Čo na záver škole popriať? Najmä výborných pedagógov, po vzdelaní prahnúcich žiakov a moderné prostredie školy.
Riaditeľovi školy p. Holienčíkovi som položila
tri otázky:

Oslávenkyňu by som charakterizoval ako šarmantnú dámu, ktorá sa ešte určite nechystá na
dôchodok.

2. Čo by ste škole popriali do budúcnosti?
SOŠ strojníckej by som rád poprial, aby si udržala líderstvo medzi školami, a to najmä v systéme duálneho vzdelávania. Aby sa nebála uchopiť
nové výzvy, príležitosti a nájsť si svoje popredné
miesto medzi školami v rodiacej sa 4.0 Industry
– teda 4. generácii priemyselnej revolúcie.

3. Čím výnimočným sa škola pýši?
S názvom školy SOU strojnícka v KNM je spojená moderná škola zameraná na prípravu odborníkov v oblasti strojárstva, automobilového
a elektrotechnického priemyslu ako aj v poľnohospodárstve a v ekonomickej oblasti. Za svoju
pedagogickú činnosť a vysoko profesionálne nasadenie získala škola za posledné roky uznanie
a je hrdou nositeľkou ocenenia za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou, ocenenia
Granát za jedinečné aktivity vzdelávacích inštitúcií, ktoré šíria myšlienku spoločenskej zodpovednosti a ocenenia, ktoré získala za aktívnu
podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci
rozvoja kompetencii mladého človeka a vyjadrenia uznania v rámci neformálneho vzdelávania.
Škola sa tiež pýši mnohými oceneniami, ktoré
získali naši študenti na krajských i celoslovenských súťažiach v strojárstve a športe a modernými učebňami vybavenými z projektov EÚ
i nadštandardne vybavenou telocvičňou s horolezeckou stenou a saunou.

1. Ako by ste jednou vetou charakterizovali oslávenkyňu?

D. Š.

rodná vedomostná súťaž detí pozostávajúca
z testov, poznávania rastlín a súťaž v jesennom
aranžmán zo živých rastlín.
Súťaže sa celkom zúčastnilo 40 detí z Poľska, Slovenska (z KNM zo ZŠ Dolinský potok)
a Čiech. Umiestnenie našich žiakov bolo nasledovné: 7. Leila Uhríková; 8. Peregrína Uhríková; 10. Denisa Fujáková; 12. Dominik Lisko
a 18. Martin Kapusta.

Týmto deťom patrí poďakovanie za úspešnú
reprezentáciu KNM a tiež patrí poďakovanie
p. učiteľke Daniele Podolákovej zo ZŠ Dolinský
potok, ktorá sa im venovala v rámci svojho voľného času. Tiež chceme poďakovať primátorovi mesta Ing. Jánovi Hartelovi, ktorý podporil
túto aktivitu ZO SZZ KNM.
I. Červenec

Bol to deň plný zábavy a rozžiarených očiek, veď
rozprávky sa hrali v každej triede a deti sa striedavo vcítili do role herca i vďačného poslucháča.
Pozornosť pútal veľký šašo s malými kamarátmi, ktorí chodili z triedy do triedy a deti zabávali loptami, balónmi a pod.

Do tejto aktivity sa zapojili i rodičia, ktorí svojim deťom priniesli rozprávkové kostýmy, doplnky, občerstvenie a veľkú rozprávkovú tortu.
Všetkým rodičom a pedagogickým zamestnancom patrí poďakovanie.
PhDr. Elena Gavláková

„Triedim odpad, triedim smeti, to už vedia malé
deti...“ s takýmto sloganom vyzbrojené deti
z MŠ Komenského Pramienok vybrali sa do ulíc
mesta, aby spoločne ukázali súdržnosť medzi
ľuďmi a prírodou. So zhotovenými maskotmi
„Papierka a Plastka“ a rozličnými nápismi spoločne poukázali na to, aká dôležitá je príroda
a životné prostredie. Okoloidúci sa pri nich zastavovali a vyslovovali pochvalné slová za sna-

hu. Na záver cesty na námestí aktivistov prijal
prednosta MsÚ, ktorý im prisľúbil, že zabezpečí
plastové nádoby na odpad do areálu škôlky. Akcia sa vydarila a určite táto myšlienka neostane
krátko v mysliach detí, ale udomácni sa tam na
poriadne dlho.

Šamajová, Ďuricová, Birčiaková a Urbanová
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ŠKOLSTVO

65 ročná škola
oslavovala

i
SPOMIENKY
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 9.11. 2015 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia manžela, otca a starého otca
Jozefa KOZU
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 21.10. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý
otec
Ľubomír ROLIN
Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu tichú
spomienku.
Manželka, dcéry s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sú srdcia, v ktorých žiješ,
sú ľudia, ktorí na Teba myslia.
Dňa 24.11. 2015 si pripomenieme 8. výročie
úmrtia môjho manžela, otca, starého otca
Pavla PRIEČKU z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, synovia, nevesty
a vnúčatá.
Dňa 24.9. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás
opustila naša starká vo veku 90 rokov
Paulína VLČKOVÁ
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 10.11. 2015 si pripomíname
10. výročie úmrtia
Jozefa TABAKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína dcéra Mária a vnučky
s rodinami.

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 3.11. 2015 si pripomenieme 8. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starého otca, brata a švagra
Viktora RECHTORÍKA
S láskou a úctou spomína manželka, deti
a ostatná rodina.
Strata drahého stále bolí...
Dňa 22.11. bude už 15 rokov, čo si pán
života a smrti povolal k sebe môjho drahého
manžela, starostlivého otca a deda
Štefana ŠEVECA, bývalého pedagóga na
Gymnáziu v KNM
S veľkou úctou a láskou spomínajú manželka,
deti Janka, Dadika, Igor a 6 vnúčat.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si 27. 10. 2015
pripomenuli 20. výročie úmrtia, kedy nás
navždy opustila naša milovaná
Hanka ČELKOVÁ z Poviny
S láskou spomínajú manžel, deti, vnuci
a ostatná rodina.
Dňa 9.11. 2015 uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef ČEČKO
S láskou spomínajú manželka, syn Ľuboš
a dcéra Alena s rodinami, vnučka Norika,
Patrícia, Adrianka a vnuk Lukáško.

Aj keď ste odišli a niet Vás medzi nami,
v našich srdciach žijete a vždy budete s nami.
Dňa 14. novembra sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho drahého otca, starého
otca a prastarého otca
Gejzu KLANDUCHA
a dňa 3. júla sme si pripomenuli 4. výročie
úmrtia našej mamy drahej mamy, starej mamy
a prastarej mamy
Margity KLANDUCHOVEJ, rod. Sucháňovej
z Nesluše
Kto ste ich poznali a nezabudli, venujte im
tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú deti s rodinami.
Odišla si od nás ako tichý sen,
odišla si bez rozlúčky, slovíčka,
už sa na nás dívaš z nebíčka.
Dňa 22.11. si pripomenieme 5. výročie úmrtia
Terézie KRIVOŠIKOVEJ
S lásku a úctou spomínajú manžel, dcéra
s rodinou, syn s rodinou a ostatná smútiaca
rodina.
Dňa 23.11. 2015 si pripomíname 5. smutné
výročie úmrtia nášho zosnulého švagra
a krstného
Petra ŠUJANSKÉHO
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok sa za Teba modlíme,
s láskou a tichou modlitbou o večný pokoj
prosíme.
Dňa 14.10. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otecka, dedka
Petra DUBOVSKÉHO z Kysuckého Nového
Mesta
Spomínajú manželka a deti s rodinami.

Zvesti
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NARODENIE DETÍ
Soňa Urbaníková,
Marko Minár,
Karolína Gajdošíková,
Anna Kubalová,
Lucia Oravcová,
Ondrej Kotrč,
Saimon Nemec,
Tomáš Hollý,
Samuel Radoslav
Enrigue Židek,
Elena Melicherčiková,
Matias Kašiar,
Rebeka Hozáková,
Peter Jedinák,
Ella Jantošíková,
Andrej Husár

Pre nás si tu žil a ťažko pracoval,
Pán Boh si Ťa už k sebe povolal.
Modlitby za Teba šepkáme tu do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.
Pokorne prosíme,
tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď našim anjelom,
na zemi nás chráň a všetkým nám pomáhaj.
Ďakujeme.
Dňa 8.11. 2015 bude tomu 5 rokov, čo odišiel
do večnosti náš manžel, otecko, dedko
a pradedko
Matej MINARČIN z Poviny
S úctou, vďakou a láskou spomína celá rodina.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Bola si skromná v živote,
no veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 11.11. 2015 si pripomenieme 10. smutné
výročie, čo nás navždy opustila vo veku 76
rokov naša starostlivá maminka, babka,
prababka
Mária RUDINCOVÁ, rod. Belanová
z Budatínskej Lehoty
So spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.
Vždy príde čas, keď spomienka na Vás ožíva
v nás.
Odišli ste cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok ostala otvorená
dokorán.
Dňa 19.9. 2015 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia našej mamy, starej a prastarej
mamy
Anny RUDINCOVEJ
a dňa 10.10. 2015 sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia nášho brata, švagra, uja
a strýka
Ivana RUDINCA z Budatínskej Lehoty
S láskou spomína celá rodina.

MANŽELSTVO UZAVRELI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKY

Mgr. Miroslav Janura a Miroslava Riečanová
Ivan Pišček a Ivana Svrčková
Michal Muzika a Ivana Lehutová
Peter Sucháň a Mgr. Barbora Hradňanská
Jozef Kocúr a Lenka Širancová

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

1.11.2015

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

7.11.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

8.11.2015

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 134

SOBOTA

14.11.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

15.11.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

UTOROK

17.11.2015

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

21.11.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

22.11.2015

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

28.11.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

29. 11. 2015

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

OPUSTILI NÁS

POĎAKOVANIE
Dňa 14.10. 2015 zomrel vo veku 74 rokov
Vladimír MATEJKA
Za účasť na poslednej rozlúčke a kvetinové
dary všetkým príbuzným, priateľom
a známym ďakuje manželka, rodina Beláčková
a Konušíková.

Zvesti

Ján MACEJÍK
Mária BARIČÁKOVÁ
Ervín KUREK
Milan CENIGA
Mária PALICOVÁ
Miroslav ŠTEFANKA
Vladimír MATEJKA
Anna SUCHANCOVÁ
Juraj ŠOTKOVSKÝ
Jozef ŠEVČÍK

 65 rokov
 77 rokov
 57 rokov
 61 rokov
 78 rokov
 52 rokov
 74 rokov
 96 rokov
 54 rokov
 82 rokov

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXII. • NOVEMBER 2015

9

i
Správne znenie tajničky z čísla 10/2015
znie: „...je ten, kto má moc nad sebou.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Peter Dadaj, Litovelská 797, KNM – 6,00 €, 2. Blažena Svrčková, Budatínska Lehota 184 – 5,00 €,

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou
Aara,
ami,
PIN

3. Žaneta Fančovičová, Ochodnica 515
– 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ
KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci,
prípadne predchádzajúci pracovný deň.
Správne znenie tajničky z čísla 11/2015
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Gorkij: Citát je v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA

Atlantic
slovko
šitím neDaylight
nesúhlasu pripevniť
Time

nech,
po česky

strýkov

neznášaj
utrpenie

unisono
(skr.)
a podobne
(skr.)

ženské
meno
ValérVendrinský

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20.11. 2015.

omotáva
(expr.)

2. časť
tajničky

podnik
v Skalici

preber sa
k životu
kód
v mobile
patriaci
Raúlovi

1. časť
tajničky
jedlo

pulz

máj, po
nemecky

autor
registračkrížovky: zmenkový né miesto
3. časť
Jaroslav
ručiteľ
tajničky
Jablonský

čierny
(kôň)

švajčiarska
rieka

cisterna
ušká
na kabáte

Ázijčan

krík
magma

rámik
na vešanie

pascal (zn.)

prezývka
amerického vojaka

nesplnomocni

lietaj

viazanka

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 10/2015 znie: „papagáje“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Zuzka Koptáková,
Rudinka 72. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod.,
najneskôr do 30.11. 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 20.11.
2015, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

T
T
T
T
T
T
T
T

1. Teta (hovor.).
2. Tône.
3. Morský cicavec.
4. Šikovné kúsky.
5. Trojica.
6. Naše najvyššie pohorie.
7. Juhoamerický vták.
8. Patriaca Teovi.
pomôcka: tukan

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

Zvesti
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Juraj Vitko majstrom
Slovenska
V nedeľu 4. októbra sa v rámci 92. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach konali
Majstrovstvá Slovenska v maratóne. Nechýbali
na nich ani naši bežci z MKŠS – AK KM: Juraj
Vitko, Peter Gajdoš, Matej Fabšík, Pavol Stanek. Medzinárodný maratón mieru odštartovali
o 9:00. Tempo pretekov udávali kenskí bežci. Za
nimi bežali najlepší Slováci Boris Csiba, Imrich
Pástor (polmaratón) a maratónci Jozef Urban,
Tibor Sahajda, Juraj Vitko a Gabriel Švajda. Juraj
sa nedal zlákať tempom Urbana a Sahajdu, bežal
od začiatku rovnomerným tempom. Na 10 km
strácal na Urbana 90 sekúnd, na polmaratónskej
méte viac ako 2 minúty. To už ale z pretekov odstúpil Sahajda. Juraj sa na 21. kilometri odpútal
Švajdovi, a po 25 kilometri začal stratu na Urbana
znižovať. Na 32. kilometri mal Urban náskok už
necelú minútu a na 35. kilometri ho dostihol. Ur-

Lovili pstruha
dúhového

ban zrýchlenie nezachytil a Juraj si bežal po svoj
prvý maratónsky titul. Do cieľa dobehol ako prvý
Slovák v novom osobnom rekorde 2:25,01 s viac
ako jedenapolminútovým náskokom pred Urbanom, favoritom maratónskych majstrovstiev.
„Približne na 35. kilometri som Urbana dobehol
a od toho momentu som si bol istý, že to zvládnem. S trénerom sme si určili taktiku začať voľnejšie a tempo postupne zvyšovať. Išiel som na
dobrý pocit a išlo mi to aj na úsekoch, v ktorých
fúkal silnejší vietor. Vyhla sa mi aj kríza, no pár
kilometrov pred cieľom som dostal kŕče. Aj to som
však napokon zvládol. Tento triumf radím, spoločne s účasťou na majstrovstvách sveta v polmaratóne, veľmi vysoko v kariére,“ uviedol čerstvý
majster Slovenska.
Juraja po dobehnutí čakalo množstvo gratulácií
od priaznivcov z celého Slovenska. Touto cestou
sa im chceme poďakovať za ocenenie Jurajovho
výkonu. Dlhoročná náročná príprava sa prejavila

v pravý čas. V minulom roku nám nevyšiel štart
na maratónskej trati, ale Juraj sa na jeseň dostal
do veľmi dobrej formy a pohody (pred 3 týždňami
získal titul M-SR na 10 km na ceste a zvíťazil aj
na Žilinskom polmaratóne). Som veľmi rád, že mi
pán B. Koniar, riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru, umožnil vidieť veľkú časť pretekov zo
sprievodného vozidla a aj tak prežiť úžasný zážitok z Jurajovho výkonu. Družstvo mužov obsadilo 5. miesto.
Mgr. Milan Slivka

V sobotu, 2. októbra zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu rybárske
preteky v chytaní pstruhov. Rybári sa okolo Vodnej nádrže Neslušanka začali schádzať od skorého
rána, aby zaujali to najlepšie miesto, nachystali
si rybárske náčinie a návnady. Rybám ponúkali
cesto, kukuricu, červíky a mnoho iných dobrôt.
Šťastie síce neprialo všetkým, ale nikto si z toho
ťažkú hlavu nerobil. Veď na rybárskych pretekoch
to tak býva, niekomu sa darí viac, niekomu menej.
Výhrou pre všetkých bola samotná atmosféra,

príjemné prostredie a dobrá spoločnosť.
Pretekov sa zúčastnilo 151 rybárov. Títo spolu
ulovili 354 pstruhov dúhových, ktoré boli do vodnej nádrže vysadené špeciálne pre túto príležitosť.
Poháre pre víťazov a hodnotné ceny boli rozdelené nasledovne:
Dospelí: 1. Eugen Korený; 2. Vladimír Voštenák;
3. Miroslav Bajánek
Deti: 1. Samuel Gubáni; 2. Adam Sisík; 3. Kristián
Bugáň
Marián Mihalda

Kysučania na stupňoch víťazov
V dňoch 26. a 27. septembra 2015 sa v Olomouci uskutočnili posledné preteky Majstrovstiev Českej republiky diaľkovo ovládaných modelov buggy v merítku 1:6.
Rozhodovalo sa v nich o konečnom poradí M
ČR pre sezónu 2015.
Na prvých miestach v troch zo štyroch kategórií sa umiestnili Kysučania. Víťazom v kategórii 2WD dvojkoliek sa stal Adrian Uhrík
a v kategórii 4WD štvorkoliek Ján Macejík.
Ján Macejík sa stal víťazom aj v kategórii
Pro 40. Moraváci volajú túto kategóriu milo
„dědci“. Kto videl naživo aspoň jedny preteky,
okamžite pochopí, že „dědci“ majú paru, nadšenie, elán, veľkú zručnosť a zanietenie.
Pre tento rok v boji o titul majstra ČR bolo
vypísaných 9 pretekov. Pre samotné modely sú určené prísne technické špecifikácie.
Modely musia svojim vzhľadom, proporciami a rozmermi zodpovedať podobe najčastejšie používaných predlohových modelov
buggy v mierke 1:6. Modely sú veľmi rýchle
a na rovine dokážu dosiahnuť rýchlosť až
100 km/hod. Ich ovládanie vyžaduje veľkú
zručnosť a absolútne sústredenie. Preteky sa
jazdia na tri kvalifikačné kolá po desať minút
a do poradia sa započítavajú dva najlepšie

Zvesti
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výsledky. Štvrťfinále sa jazdí 15 minút, semifinále 20 minút. Do finále postupujú desiati
najlepší jazdci. Finále trvá 30 minút. Cieľom
pretekárov je najazdiť so svojím modelom za
stanovený čas najviac kôl. Počítanie kôl zabezpečuje technické zariadenie a mikročipy
namontované do jednotlivých modelov.
Zúčastniť sa pretekov je však iba čerešnička
na torte. Predchádza im príprava modelu. Po
každom závode treba model rozobrať, vyčistiť, vymeniť opotrebované súčiastky a nastaviť. Dlhé hodiny práce, ktorá musí byť precízna, lebo v pretekoch sa všetko spočíta.
Sezóna sa skončila, dojazdené. Blahoželám
našim víťazom a prajem veľa chuti do prípravy tej ďalšej.

V sobotu 17.10. 2015 sa v dome kultúry konal
Slovenský pohár v mariáši. Túto súťaž organizoval Mariášový klub KNM. Po niekoľkých hodinách
napínavých hier medzi účastníkmi, sa na pomyselné stupienky víťazov postavili: 1. Jozef Vojtuš;
2. Pavol Tóth; 3. Pavol Stuchlík (foto)

Stela Macejíková

KNM - P. Bystrica A 19:14; KNM - MHak Martin
23:16; KNM - Bojnice 15:20; KNM - THA Martin
19:30; KNM - P. Bystrica B 26:10
Zároveň Hádzanársky klub MKŠS pozýva chlapcov 1. - 6. ročníka ZŠ na tréningy do Mestskej
športovej haly každý pondelok, stredu a piatok
v čase od 16:00 do 17:30 hod.
Kontakt pre záujemcov:
handball.knm@gmail.com, 0907880743
Branislav Podolák

Výsledky hádzaná
mladší žiaci
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7.11. 2015
Chodníkom Viliama Galvánka
Vydajte sa Chodníkom Viliama Galvánka na Javorníky. 3. ročník organizuje Športklub turistiky
KNM.

KULTÚRNE SPEKTRUM

8.11. 2015
Martinský výstup
Martinský výstup na Kľak.
Organizuje Športklub turistiky KNM.
8.11. 2015,
19:00 h.
Dom kultúry
KNM
Darček
Bláznivá komédia plná
humoru,
sarkazmu, irónie aj romantiky. Nazrite do života
jedného manželského páru vo vianočnom období, ktorému sa vplyvom nepredvídaných okolností začína pomaly čaro Vianoc rozplývať.
Účinkujú: Andrea Profantová-Zimányiová
a Jozef Pročko
Vstupné: 9 €
10. - 30.11. 2015
Mestská knižnica KNM
Výpredaj kníh z fondu knižnice
Výpredaj vyradených kníh z fondu knižnice.
Cena knihy od 0,10 do 0,40 €.
11. - 30.11. 2015
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava najlepších súťažných prác detí celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Org.
Kysucká hvezdáreň.
11.11. 2015, 8:00 - 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Čo ponúkajú stredné školy mesta KNM
Mesto KNM v spolupráci s CPPPaP pripravilo
podujatie pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí sa
rozhodujú kam po skončení ZŠ. Podľa prezentácií stredných škôl z KNM (možnosti štúdia,
študijné a učebné odbory, ukážky prác a výrobkov študentov) nájdu rodičia a ich deti správnu
voľbu zamerania stredoškolského štúdia na základe schopností, záujmov dieťaťa a dosahovaných
vzdelávacích výsledkov.

12.11. 2015 - 31.1. 2016
Kaštieľ Radoľa
Kde je vôľa, tam je aj cesta k tvorivosti
Výstava - štyri ročné obdobia v tvorbe klientov
Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych
služieb v KNM
Stolný tenis - extraliga muži
telocvičňa ZŠ Clementisova
13. 11. 2015, 17:00 h., MŠK KNM A - Vydrany A
14.11. 2015, 10:00 h., MŠK KNM A - ŠKST FEROMAX Bratislava A
14.11. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Katarínska country zábava s Niagarou
9. ročník Katarínskej zábavy. Pripravené sú súťaže, tombola, grilované špeciality, cigánska,
strapačky a iné. Do tanca bude hrať DJ Munka.
Hosťom večera je Ľudová hudba bratov Minárikovcov. Oslávte 10. výročie vzniku tanečnej skupiny Niagara.
Vstupné: 8 € (v cene pivo, káva, minerálka,
chlieb s masťou)
17.11. 2015
Zamykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na 14. ročník
podujatia Zamykanie Kysuckej brány. Výstup na
Brodnianku.

25.11. 2015, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov pre verejnosť. Viac
informácií: www.zusknm.sk
Stolný tenis - extraliga muži
telocvičňa ZŠ Clementisova
27.11. 2015, 17:00 h.,
MŠK KNM A - Geológ Rožňava A
28.11. 2015,10:00 h.,
MŠK KNM A - MŠK VSTK Vranov A
28.11. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov
vás pobaví divadelno-improvizačným predstavením.
Vstupné: 3 €
3.12. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Kristína & band Horehronie tour 2015
Koncert populárnej speváčky Kristíny v rámci
Horehronie tour 2015
Vstupné: 12 € na sedenie a 10€ na státie
(predpredaj v DK a ticketportal)

22.11. 2015
Veľká Fatra
Športklub turistiky KNM pozýva na výstup na
Kopu vo Veľkej Fatre.
22. - 23.11. 2015
Dom kultúry KNM, bočná sála
Zóna bez peňazí
Príďte darovať veci, ktoré nepotrebujete alebo ich vymeňte za niečo, čo sa Vám bude páčiť.
Prestaňte riešiť hodnotu vecí, získajte pocit spolupatričnosti, nájdite zaujímavé darčeky na Vianoce. Môžete priniesť oblečenie, knihy, hračky,
dekoračné predmety. Naopak niečo získate zadarmo. Organizuje CVČ KNM a MKŠS KNM.
NE: 8,00 - 19,00 h., PO 8,00 - 18,00 h.
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