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Angličtina so Celeste
Buckingham a Američan Ray
Novembrové dni priviali do ZŠ Nábrežná
americký vánok v podobe New Yorčana Raya
Sikorskeho. Na Slovensku pôsobiaci Američan, Mr. Ray Sikorski, využíva zábavné aktivity, hry a rolové hry, aby pomohol žiakom
zlepšiť ich schopnosti dohovoriť sa v angličtine. Do súťaže z anglického jazyka English
One sa zapojilo viac ako 20 000 žiakov z celého Slovenska.

viac na str. 7

V rámci tradičnej spolupráce s Mestskou
knižnicou KNM sme sa zapojili do jesennej
súťaže. A tak z rúk prváčikov vychádzali sovičky, ježkovia, košíčky, stromy i jabĺčka rozmanitých tvarov, farieb a veľkostí. V rámci
spoločného krátkodobého ročníkového projektu vytvorili dielko Moje jesenné rozprávkové mesto (obrázok na titulnej strane). Deti 1.
A sa zahrali na prírodovedcov, ktorí boli tvorcami kopcov, stromov, motýlikov a vtákov.
Deti 1. B sa zmenili na staviteľov. Priestory
stavby rozdelili na deň a noc a z ich rúk vychádzali rôznofarebné domy so strechami a
komínmi. No a deti 1.C boli prírodovedci aj
stavitelia. Stali sa autormi slnka, mesiaca a
hviezd. A zároveň vystavali cesty s dopravnými značkami a autami. Po dokončení všetkých prác sme spoločne s výrobkami v ruke
vykročili do priestorov knižnice.
Naše práce sa stali súčasťou jej výzdoby. Všetkým deťom ďakujeme za vynaložené úsilie a
aktivitu.
Mgr. Jarmila Bandurová

Vianočné prianie
Milí spoluobčania,
vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Tíško prichádza zvláštny čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si
sadáme k spoločnému stolu.
Vychutnajte si tento čas radosti, v dušiach
nech sa Vám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor a iné dobroty a pod
stromčekom nech čakajú veľké prekvapenia.
Vo svojom mene ako i v mene mestského
zastupiteľstva a pracovníkov mestského
úradu Vám všetkým chcem popriať šťastné a
láskyplné Vianoce, nech tento čas Vás naplní
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím
požehnaním na celý nový rok.
Primátor mesta Ing. Ján Hartel
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Prihovára sa prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo

Predseda NR SR svojim rozhodnutím vyhlásil voľby do Národnej rady SR a určil deň
ich konania na sobotu 5. marca 2016. Určil
tiež lehoty na utvorenie volebných okrskov
a určenie volebných miestností a tiež lehotu na vytvorenie okresných a okrskových
volebných komisií. Tieto nadchádzajúce
voľby sa už budú riadiť novým zákonom
o podmienkach výkonu volebného práva
č. 180/2014 Z. z. Tento zákon upravuje
nielen podmienky výkonu volebného práva do NR SR, ale aj do všetkých iných orgánov verejnej moci. Voľby sa uskutočnia od
7.00 hod. do 22.00 hod. Tento určený čas už
bude zhodný pre všetky druhy volieb. Doteraz
to tak nebolo, lebo niektoré končili o 20.00
hod. Bližšie informácie o týchto voľbách Vám
rozvediem v nasledujúcich vydaniach.
Pre bežný život našich občanov sú však dôležitejšie iné veci, o ktorých sa chcem zmieniť. Od
1. 1. 2016 nadobudne účinnosť nový zákon č.
79/2015 Z. z. o odpadoch. Spomeniem nie

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Ing. Marián
MIHALDA,
nezávislý kandidát
(volebný obvod
č. 1, ulice
Jesenského,
M. Nešporu,
Benkova, Kysucká,
Sládkovičova)

1. Minulý rok ste vstúpil do komunálnej politiky.
Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?
Som človek ktorý rád trávi čas pri niečom
zmysluplnom a málokto u nás je spokojný s
komunálnou politikou. Povedal som si, že aktívne pomôžem k pozitívnej zmene.
Hovorí sa, že všetko so všetkým súvisí. Veľmi
veľa času trávim v prírode, či už v spojení s
mojim rybárskym koníčkom, alebo pri športe. Štrnásť rokov pôsobím vo výbore Miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v
našom meste. Pri všetkých týchto aktivitách

veľmi šťastné ustanovenie § 80 ods. 5/ tohto
zákona, v ktorom sa uvádza: “Drobný stavebný odpad, ako odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre
fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady“. Čo sa doteraz neplatilo a občania ho
mohli bezplatne odovzdať v našom Zbernom
dvore v objekte Údržby mesta. V tejto súvislosti sa novelizoval i zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde sa v ustanovení § 78 ustanovila sadzba
tohto poplatku, ktorá nemôže byť nižšia ako
0,015 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu a nemôže byť vyššia ako
0,078 € za jeden kilogram. Tak sa konštatuje
v zákone. Konkrétnu sadzbu a spôsob zaplatenia poplatku ustanoví obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Z toho vyplýva,
že mesto toto musí zaviesť. Ja osobne nepredpokladám dlhú životnosť tohto ustanovenia.
Spôsobí to veľké problémy už pri zavádzaní
takéhoto spôsobu zberu drobného stavebného odpadu a to nielen z technického hľadiska,
ale aj z logistického ponímania. Poplatok by
mal byť pri odovzdaní a samozrejme odvážení odpadu ihneď zaplatený na mieste jeho
odovzdania správcovi dane, t. j. pracovníkovi
Mesta Kysucké Nové Mesto. O zabezpečení
váhy už ani nehovorím.

Zmeny nás čakajú aj na úseku triedeného
zberu (plasty, papier, sklo, tetrapaky a kovy).
Cieľom je postupne zvyšovať množstvo týchto zložiek triedeného odpadu, nakoľko Slovensko sa nachádza pri triedení na chvoste
krajín Európskej únie. Od budúceho roku
budú náklady na triedený zber znášať „Organizácie zodpovednosti výrobcov“ (OZV). Zákon totiž výrobcom ukladá postarať sa o svoj
výrobok počas celého jeho životného cyklu,
teda aj vtedy, keď sa stane odpadom. A práve
výrobcov budú od budúceho roka zastupovať
tieto organizácie. Čím viac odpadu dokážeme
vytriediť, tým menej ho zostane v zmesovom
komunálnom odpadne, za ktorý mestá a obce
platia. Do konca tohto roku naše mesto musí
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve s niektorou z týchto organizácií. Tieto organizácie
spomínané zmluvy potrebujú k získaniu autorizácie. Až keď získajú autorizáciu, môžu
svoju činnosť od 1. 7. 2016 začať vykonávať,
vlastne začať financovať triedený zber v mestách a obciach. To, že prevezmú existujúci
systém triedeného zberu, neznamená, že ho
prevezmú do svojho vlastníctva. Práve naopak, majetok obce (zberné nádoby) ostane aj
naďalej vo vlastníctve obcí a miest. Aj systém
triedeného zberu, nádoby, vrecia a frekvencia ich zberu sa zachová tak, ako je to zavedené. Rozhodujúce slovo na prípadné zmeny
tohto zberu je naďalej v rukách miest a obcí.

sa stretávam s ľuďmi, kde diskutujeme na
rôzne témy no hlavne rozoberáme, čo nám v
meste chýba a čo by bolo dobré zlepšiť. Taktiež pri svojej práci v energetike som precestoval každý kút našej republiky. Navštívil
som takmer každé mesto na Slovensku a
veľmi veľa obcí. Netvrdím, že naše mesto je
v porovnaní s ostatnými mestami na tom zle,
ale na Slovensku je vážne dosť miest a obcí, z
ktorých by sme si mohli zobrať príklad. Nemusíme vždy vymýšľať niečo nové, ale využiť
aj skúsenosti iných v prospech nášho mesta.
Svoj priestor, ktorý mi poskytli občania vo
voľbách, sa pokúšam využiť naplno. Verím, že
sa mi to zatiaľ darí.
2. Aké sú vaše súčasné predsavzatia, čo by ste
chceli v meste riešiť?
V komunálnej politike pôsobím celý jeden
rok. Na jednej strane som ešte nováčikom,
na strane druhej mám presné predstavy,
akým smerom by sa malo naše mesto uberať,
ktoré projekty sú prioritou. Aby naše mesto
mohlo plniť 100 %tne svoju úlohu v zabezpečovaní kvalitných služieb pre našich obyvateľov, musí hospodáriť efektívne, účelne a
hospodárne. Máme vyrovnaný rozpočet a ja

tiež zastávam názor pokračovať týmto smerom i naďalej. Rozvoj a modernizácia nášho
mesta bude i v ďalších rokoch veľmi súvisieť
s čerpaním eurofondov. Preto plne podporujem vedenie mesta, aby sme sa zapojili do
každého projektu, ktorý potrebujeme. Sám
som pripravený iniciovať akýkoľvek plnohodnotný projektový zámer, ktorý bude prínosom a verím, že sa mestu podarí získať čo
najviac finančných prostriedkov, nakoľko sú
základným a najdôležitejším predpokladom
financovania investičných zámerov v našom
meste.
Vo svojom volebnom programe som okrem
iného zdôrazňoval zlepšenie bezpečnosti na
cestách v meste. Pre spokojný život je bezpečie veľmi dôležité. Bezpečnosť nás, našich
detí a nášho majetku. Vieme, že doprava je u
nás intenzívna a niekoľkonásobne preťažená.
V mnohých mestách a obciach sú už dávnejšie nainštalované merače rýchlosti. Myslím
si, že merače sa môžu výrazným spôsobom
podieľať na zvýšení bezpečnosti cestnej premávky, a tým aj na znížení dopravnej nehodovosti. Ideálne by bolo mať takýto merač na
každej frekventovanej ceste v meste. Dávnej(pokračovanie na str. 4)
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abc
(pokračovanie zo str. 2)
šie som inicioval, aby sme ich aj my zakúpili
a nainštalovali aspoň na tých najkritickejších
miestach, ako sú ulica SNP, 9. mája, Neslušská cesta, Sládkovičova ulica. Preto, akonáhle
som zistil, že je možné čerpať finančné prostriedky z eurofondov na ich zakúpenie, kontaktoval som pracovníkov mestského úradu a
požiadal ich o spracovanie žiadosti o finančné
prostriedky v danej výzve. Som rád, že žiadosť
bola odoslaná i napriek tomu, že do projektu
neboli zahrnuté všetky spomenuté ulice. V
najbližšej dobe by mala byť súťaž vyhodnotená a verím, že naše mesto bude úspešné a
merače čo najskôr nainštalované.
S dopravou súvisí samozrejme aj parkovanie. S kolegami z nášho volebného obvodu
č. 1 a investičným oddelením mestského
úradu sme na podnet nášho spoluobčana
spracovali projekt na úpravu parkoviska na
uliciach Nešporova a Sládkovičova, kde by
malo podľa našich prepočtov vzniknúť desať nových parkovacích miest bez zásahu
do existujúcej zelene. Jeho realizácia by
sa mohla uskutočniť už v budúcom roku.
Ako som spomenul, veľmi rád športujem, a
preto vždy rád podporím všetky zmysluplné
aktivity ohľadom športu. A nielen športu.
Myslím si, že naše mesto má potenciál zlepšiť možnosti pre využívanie voľného času. V
dnešnej dobe rastie záujem o trávenie voľného času v prírode. Ako mnohým Kysučanom,
i mne chýba napojenie mesta na cyklotrasu.
Keďže cyklotrasy sú jednou z priorít v doprave na Slovensku, je nevyhnutné pripraviť sa
na projekty, ktoré budú financované z eurofondov. Ako poslanec môžem mestu pomôcť
svojimi názormi a postrehmi, ktoré sa netýkajú len budovania cyklotrás ale aj bezpeč-

nosti cyklistov.
3. Ste predsedom Komisie ochrany životného
prostredia. Aké sú možnosti mesta zlepšiť naše
životné prostredie?
Úlohou komisie životného prostredia je stanoviť ciele a prijímať rozhodnutia, ktoré prispievajú k zachovaniu a zlepšeniu životného
prostredia u nás v meste, od čoho závisí zdravie našich obyvateľov. Pod mojim vedením
sa komisia ŽP stretla v priebehu roka už 8
krát. Na svojich zasadnutiach riešime rôzne
žiadosti a podnety občanov týkajúce sa napr.
výrubov stromov, drobných čiernych skládok
a pod. Vybavené žiadosti posúvame na príslušných zodpovedných pracovníkov, ktorí žiadosti vybavujú a zrealizujú. Do kompetencie
komisie tiež patrí vyhodnotenie súťaže „Najkrajšia kvetinová výzdoba“. Všetci členovia
osobne prezreli všetky prihlásené záhrady a
predzáhrady. Veľmi dôležitú úlohu mala komisia pri riešení otázky „Blowdecu“ v našom
meste. Už pri prvej zmienke sa členovia komisie jednoznačne vyjadrili proti tomuto zámeru a vypracovali sme oficiálne stanovisko,
ktoré som prezentoval na mestskom zastupiteľstve vedeniu mesta a ostatným poslancom
a následne bolo schválené.
Na životné prostredie v našom meste sa musíme pozerať systémovo, Keďže ide o naše
ovzdušie, zeleň, vodu. Mesto má svoje špecifiká, je tu veľa zastavanej plochy, nepriepustné
povrchy – cesty, chodníky, znečistené ovzdušie intenzívnou dopravou, výrobou v priemyselnej časti mesta, vykurovaním domov,
bytových domov. Preto mojim cieľom v oblasti životného prostredia bude presadzovať
projekty zamerané na regeneráciu verejných
priestranstiev aj okolia bytových domov,

Protipovodňový balík aj pre hasičov z KNM
V piatok 13. novembra sa uskutočnilo na Hlinkovom námestí v Žiline odovzdávanie hasičských povodňových vozíkov, ktoré vykonal
minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák.
Celé Námestie A. Hlinku bolo obsadené vozíkmi a hasičmi z okresov Žilina, KNM, Čadca a
Bytča. Celkovo je na Slovensko určených 621
vozíkov, ktoré sú financované zo zdrojov Európskej únie a z programu ministerstva životného prostredia. Protipovodňový balík prvej
pomoci určený pre obce obsahuje kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné
osvetlenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo a set náradia.

Všetky veci sú naložené na prívese.
Z nášho okresu povodňové vozíky prevzali
obce: Rudinská, KNM, Nesluša, H. Vadičov,
Lopušné Pažite, Povina, Kys. Lieskovec, Lodno
a Ochodnica. Za naše mesto KNM preberali
vozík primátor Ing. Ján Hartel, veliteľ DHZ
Miroslav Kuric, predseda DHZ Jaroslav Belko, strojník Štefan Belko, preventivár Ľudovít
Hoch a riaditeľ MKŠS Juraj Čierňava. Touto
technikou sa prispelo k väčšej ochrane našich
obcí a miest hlavne v čase živelných pohrôm,
požiarov a povodní.

pretože majú výrazný vplyv na kvalitu života. Z tohto hľadiska je priestor pre obnovu a
rozšírenie zelenej infraštruktúry, naše mesto
nevyhnutne potrebuje obnoviť mestský park,
ktorý je v zúboženom stave, niekdajšie živé
ploty sú už dávnou minulosťou. Svoju pozornosť by sme nemali venovať len bežnej
údržbe ako je kosenie trávy či zber lístia, ale
aj výsadbe novej zelene na našich sídliskách.
Čistota v meste a jeho okolí je vec, ktorá by
mala byť samozrejmosťou pre nás všetkých.
Bohužiaľ nie všetci to takto vnímajú. Tu musíme ďalej zlepšiť osvetu medzi obyvateľmi.
S kolegami rybármi sa už dlho snažíme šíriť
osvetu, aby ľudia nevyhadzovali nepotrebné
veci do prírody a nezaťažovali tak naše životné prostredie čiernymi skládkami. Organizujeme pravidelne brigády na čistenie okolia
Kysuce, potokov ako i vodnej nádrže Neslušanka. Aktívne sa zapájame a spolupracujeme
so školami pri príležitosti Dňa zeme.
Na záver: Budem veľmi spokojný, ak sa mi
podarí v priebehu týchto 4 rokov zrealizovať všetky body môjho volebného programu. Je to náročná práca, ktorá si vyžaduje
veľa vlastného času a úsilia, ale verím, že
postupne sa mi program podarí naplniť. Pri
svojej práci poslanca vychádzam zo zásady,
že spolupráca a komunikácia nás poslancov
s vedením mesta, pracovníkmi mesta a občanmi je prvoradá. Aj touto cestou by som
preto chcel vyzvať našich spoluobčanov na
zasielanie podnetov, ako zlepšiť naše mesto.
Kontaktovať ma môžete mailom na marian.
mihalda@gmail.com. Svojou prácou chcem
prispieť k tomu, aby sa naše mesto stalo
miestom, kde sa príjemne žije a pracuje.

Stretnutie
Hornouličanov
Dňa 24. 10. 2015 sa uskutočnilo druhé
stretnutie obyvateľov „Hornej“ ulice (bývalej Štefánikovej, neskôr ČSA). Konalo sa v
priestoroch reštaurácie u pána Toku. Posedenie bolo veľmi priateľské, účastníci spomínali na mladé roky aj na tých, ktorí neprišli.
Srdečné pozdravy všetkým Hornouličanom a
pozvanie na budúci rok.
O. V.

Ľudovít Hoch

Pozvánka na zasadnutie MsZ KNM
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude
konať dňa 10. decembra 2015 o 13,00 hod. v
zasadačke Mestského úradu v KNM.
Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho

môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva
opäť prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť
Antechnet s.r.o. Podrobný program rokovania
bude zverejnený na webovej stránke mesta.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

4

ROČNÍK XXII. • DECEMBER 2015

Prešľapy spaľovne
Na základe podania podnetu občanov a
Mesta KNM vykonal Inšpektorát životného
prostredia v Žiline v dňoch 23.7., 2.9., 11.9.
2015 v Spaľovni priemyselného odpadu KNM
spoločnosti .A.S.A. Slovensko spol. s r. o. kontrolu zameranú na plnenie povinností prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie
odpadov.
Uvedenou kontrolou bolo zistené, že spaľovňa má nedostatky v evidencií odpadov a

Nahliadnutie
do histórie
Budatínska Lehota
– mestská časť
s vlastným erbom
Tento rok si pripomíname
585. výročie prvej písomnej zmienky o Budatínskej
Lehote, ktorá pochádza z roku 1430 (Lehothka). Vďaka tomuto letopočtu ju môžeme
zaradiť medzi najstaršie obce na Kysuciach.
Aj keď prvá písomná zmienka nevypovedá
priamo o roku vzniku obce, v tomto smere
sa Bud. Lehota radí napríklad pred Povinu
(1438), Ochodnicu (1580) alebo všetky obce
okresu Čadca s výnimkou Krásna nad Kysucou (1325).
V minulosti sa obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom, ťažbou dreva a podomovým
obchodom, podobne ako obyvatelia celého regiónu. Z dobových záznamov sa dozvedáme,
že obec mala v roku 1598 10 domov, v roku
1784 281 obyvateľov v 48 rodinách. V roku
1850 bol počet obyvateľov - katolíkov 240. K
Bud. Lehote sa viaže i významná zemianska
rodina Čelkovcov, ktorá má kryptu v kaplnke
Mariánskeho kostola v KNM.
Začiatok 20. storočia sa začal pre obec pohromou, keď pri veľkom požiari v KNM 16. a
17. augusta 1904 sa plamene preniesli ponad
Kysucu na drevenice, z ktorých zhoreli tri. V
nasledujúcich rokoch sa uskutočnili sčítania
obyvateľstva, z ktorých sa dozvedáme, že
Bud. Lehota mala v roku 1910 437 obyvateľov, v roku 1930 - 558 a v roku 1940 - 596.
Počas vojnových rokov, podobne ako celé
Slovensko zažila i Bud. Lehota nevídanú konjunktúru. V priebehu necelého roka 1942 sa
postavila budova Rímsko-katolíckej ľudovej
školy. Občania netrpeli nedostatkom, nakoľko Slovensko nebolo priamo postihnuté vojnovými udalosťami. Mnohí si privyrobili na
prácach v Nemecku. Táto situácia sa však ku
koncu 2. svetovej vojny zhoršovala.
V povojnových rokoch boli v obci najmä v
„akcii Z“ vybudované kultúrny dom i dom
smútku na miestnom cintoríne. V roku 1973

Zvesti

v hláseniach o vzniku odpadu a nakladaním
s ním za rok 2014. Nedostatky boli aj v prevádzkovom poriadku, ktorý neobsahoval
údaje o druhoch odpadov prijatých denne na
zneškodňovanie, vrátane označenia ich pôvodcov, príp. držiteľov a údaje o nakladaní s
tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú
v zariadení. Kontrolný orgán počas kontroly v
júli a septembri tiež zistil, že odpad z pyrolýzy
obsahujúci nebezpečné látky, nebol zabezpečený pred nežiaducim únikom do ovzdušia,
nakoľko tento druh odpadu zhromažďoval v
otvorenom a neprekrytom oceľovom veľko-

objemovom kontajneri nachádzajúcom sa na
otvorenom priestranstve.
Pri kontrole bolo ďalej zistené, že prevádzkovateľ spaľovne do jedného roka od vyradenia
nádrží na znečisťujúce látky z prevádzky ich
nevyčistil, čo je v rozpore s vodným zákonom. Nádrže boli vyradené z prevádzky už
v roku 2007. Zákonu nevyhovovali pri kontrole ani skladovacie priestory znečisťujúcich látok, ktoré mali mať vybudované havarijné zabezpečenie plôch pre prípady úniku
skladovacích látok do okolitého prostredia.

zanikla Bud. Lehota ako samostatná obec a
spolu s Radoľou a Oškerdou sa pričlenili ku
KNM ako jeho mestské časti. V roku 1994
(27. októbra) bola daná do užívania lavička
ponad Kysucu, ktorá spája obec s mestom. V
roku 2006 bol v heraldickom registri SR zaregistrovaný erb i vlajka Bud. Lehoty, časti
Kysuckého Nového Mesta. Autori Ladislav
Vrtel a Tomáš Brúder zvolili nevšednú štylizáciu troch neskutočných kvetov presne podľa
obecného pečatidla z roku 1784. Bud. Lehota
nemala a nemá svoj svätostánok, obyvatelia
to majú blízko do KNM, do ktorého farnosti
obec patrila i patrí (dnes konkrétne farnosť
Panny Márie). Napriek tomu obyvateľom
účasť na náboženskom živote nebola ukradnutá. Svedčia o tom finančné dary z rôznych
zbierok, keď napríklad prispeli sumou 6.015
korún na opravu „Mariánskeho“ kostola
(zbierka sa začala v 27. februára 1937, oprava bola ukončená v auguste 1940), čo bolo po
KNM a Povine najviac zo všetkých obcí farnosti. V minulosti pôsobili v Bud. Lehote viaceré organizácie, napríklad dnes už zaniknutý
futbalový oddiel, ktorý hrával svoje zápasy

stojí kamenný kríž z roku 1910, ktorý postavili miestni obyvatelia s pomocou rodákov
žijúcich v Amerike. Ako bolo spomenuté, na
miestnom cintoríne je postavený dom smútku, ktorý je v súčasnosti rekonštruovaný a
rozšírený. Na miestnom cintoríne vpravo od
vstupu sa nachádza hrob s liatinovým krížom,
pochádzajúcim z konca 19. storočia. Takýchto krížov je dnes už vidieť málo, tento patrí
príslušníkom rodu Adamuškovcov, z ktorého
pochádzal i starosta obce Štefan Adamuško,
ktorý v jej čele stál už pred rokom 1927 až do
roku 1930, keď sa vzdal úradu. Na cintoríne sa
nachádza i ďalší murovaný kríž medzi dvoma
lipami, podobný tomu, ktorý stojí pri vstupe
do Bud. Lehoty a dal ho postaviť spomínaný
starosta Adamuško. Poniže cintorínu je rázcestie, ak na ňom odbočíme doľava, po malej
chvíli dôjdeme k zvonici. Spodná časť je murovaná, horná drevená, pokrytá plechom. Na
lokalite „Skala“ je od roku 2009 umiestnený
dvojkríž ako symbol zvrchovanosti Slovenskej
republiky. Samotná obývaná časť Budatínskej
Lehoty je iba zlomkom jej katastrálneho územia. Pod Stenami sa nachádza osada Rieka, v
ktorej mali v minulosti „Hľocania“ (v miestnom dialekte obyvatelia Lehoty – Lehoťania)
svoje „koľvarky“, čo boli hospodárske stavby,
ktoré slúžili na ustajnenie dobytka pasúceho
sa na horských lúkach ale i na prechodné ubytovanie pastierov. Počas SNP a po prieniku
nemeckých vojsk od Čadce tu domáci hľadali ochranu, nakoľko sa niesli chýry, že Nemci
vraždia obyvateľstvo a zdravých mužov deportujú do „Ríše“ na nútené práce. Druhýkrát
v krátkej dobe sa tu obyvateľstvo skrývalo pri
prechode frontu počas oslobodzovania na jar
1945. Dnes je v tejto lokalite chatová osada,
ktorá slúži najmä na rekreačné účely. Zo starých „koľvarkov“ už, až na zopár chátrajúcich
kamenných základov, nezostalo nič. Prírodnou zaujímavosťou je až donedávna výdatný
studničný prameň s vodou nepreskúmaného
zloženia, avšak, podľa „vyzrážanín“ červenej
farby, s vysokým obsahom železa.

na ľavom brehu Kysuce. Rovnako sú nečinní
aj dobrovoľní hasiči. Aktívna je Základná organizácia Únie žien Slovenska, ktorú založila
pani Alžbeta Kalužníková, v súčasnosti ju vedie Elena Holienčíková. Aj kultúra má v Bud.
Lehote svoje miesto. Pôsobí tu folklórny súbor Lehoťanka a zástupcovia miestnej časti sa
pravidelne zúčastňujú stretnutia Lehôt a Lhot
z celého bývalého Československa.
Pri prechádzke Bud. Lehotou sa môžeme pristaviť pri niekoľkých zaujímavostiach či pamätihodnostiach. Hneď pri vstupe do obce

Mário Janík
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Literárna noc
na gymnáziu
Tak sme sa tam zišli. Večer. V piatok. Na gymnáziu. Takmer štyridsať po zážitkoch túžiacich
žiakov, dve energiou nabité učiteľky Mgr. M.
Macušová a Mgr. K. Gažová a päť dobre naladených spisovateľov. Noc z 23. na 24.10. 2015
bola akčná, hravá, trochu tajomná, ale najmä
literárna.
Všetko začalo besedou so známymi kysuckými
spisovateľmi, ktorí priniesli nový pohľad na náš
krásny rázovitý kraj. Miloš Jesenský hľadá vo
svojich knihách tajomné zákutia plné mystiky,
Rudolf Gerát prejavuje hlbokú lásku a úctu k
svojmu rodisku a k jeho obyvateľom, Jaroslav
Velička zachytáva atmosféru Kysúc, ale aj iných

KULTÚRA

Záložka do knihy
spojila školy
Knihy dnes? Koľko storočí trvalo, kým pán Gutenberg rozposlal svetlo dostupné aj maličkým?
A koľko rokov potrvá, kým plody vynálezu pochová virtuálny svet počítačov? Súťaž Záložka
do knihy spája slovenské školy, ktorú vyhlásila
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave k
Medzinárodnému dňu školských knižníc, potvrdila, že vôňu a šum prevrátenej stránky v knihe
poznajú aj deti našej modernej doby. Do súťaže

Nové knihy v nových
regáloch
Vďaka projektu, na
ktorý finančne prispelo
Ministerstvo kultúry
SR, bol v mestskej knižn i
ci zabezpečený nákup
nových kníh v súlade s
akvizičnou politikou knižnice. Hlavným cieľom
projektu Akvizícia knižničného fondu 2015 bolo
uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným

Najlepšia poviedka
V ruinách
V sobotu 7.11. sa na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave konalo vyhodnotenie
trinásteho ročníka súťaže sci-fi, fantasy a hororových poviedok od slovenských autorov
Martinus Cena Fantázie. Obyvateľ KNM Ing.
Ján Stopjak sa zúčastnil súťaže a prebojoval
sa do finále s hororovou poviedkou V ruinách. Na základe rozhodnutia odbornej poroty sa do finále dostalo 5 autorov spomedzi
147 prihlásených. V celkovom poradí podľa
verejného internetového hlasovania čitateľov Ján Stopjak nakoniec skončil o 60 hlasov
na druhom mieste za poviedkou Kladivák
Janka Išu. Získal však Cenu odbornej poroty
a jeho poviedka V ruinách bola vyhodnotená
ako najlepšia poviedka ročníka 2015.

častí Slovenska, na úžasných fotografiách, Dušan Mikolaj zas maľuje perom drôtovaný svet
Kysučanov a jediná predstaviteľka nežnejšieho
pohlavia Veronika Pauková rozmotáva klbko
života slávnej herečky Poly Negri, ktorej korene
siahajú do obce Nesluša.
Besedovať by sa dalo až do rána, no po dvoch
hodinách rozhovorov prebrali štafetu naši žiaci.
Svoj literárny a jazykový talent mohli ukázať v
tvorivých dielňach plných zábavy a kreatívnych nápadov. Mohli si vyskúšať, aké je to byť
slávnym spisovateľom či postavou zo známeho
literárneho diela, skladali básne z novinových titulkov, ba dokonca sa pokúšali vytvoriť cinquain
(päťveršovú báseň s prísnou schémou), maľovali
svoje pocity z prečítaných veršov alebo sa mohli

prejaviť ako nápadití rečníci. Tajomná nočná
atmosféra bola dotvorená čítaním hororových
poviedok pri svetle sviec. Ráno sa síce každému
ťažko vstávalo, ale nikto asi neľutoval, že mohol
byť súčasťou prvého ročníka „Nočnej literárnej
čajovne“.
Mgr. Katarína Gažová
foto: Marika Macúšová

sa zapojila i Spojená škola v KNM. Študenti 1. –
3. ročníka pracovali najmä na hodinách slovenského jazyka. Zaujímavé citáty spisovateľov či
úryvky z ich diel zdobili jednoduché i zložitejšie,
nenápadné i výrazné, maľované i bez zdobenia...
jednoducho inšpiratívne „hand made“ dielka
- záložky! Úspešne prebehla aj ich výmena so
Strednou odbornou školou obchodu a služieb v
Sobranciach.
Práca so záložkami bola nielen spestrením vyučovania, podporila rozvíjanie fantázie študen-

tov, ale aj učiteľom pohladila dušu, lebo ak mladý človek pochopí, že „knihy sú nemí učitelia“
(Aulus Gellius), ich práca má zmysel.

doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom. Zakúpených bolo 244 kníh
v hodnote 1 950,52 €. Pre deti a mládež bolo
zakúpených 83 kníh, z toho 8 populárno-náučných. Pre dospelých používateľov a študentov
pribudlo do fondu 63 populárno-náučných a
odborných publikácií a 98 exemplárov beletrie.
Posledný októbrový týždeň bolo oddelenie náučnej literatúry v mestskej knižnici zatvorené.
Dôvodom bola realizácia projektu s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR s názvom

Skvalitnenie ochrany a uloženia knižničného
fondu. Čo sa za týmto názvom skrýva? Nové regále! Sú krajšie a bezpečnejšie ako tie predošlé,
ktoré verne slúžili knižnici a jej čitateľom dodnes.
Cieľom projektu bolo nielen zvýšenie bezpečnosti používateľov knižnice, ale aj fyzická ochrana kníh pred poškodením. Veríme tiež, že nové
regále spríjemnia pobyt v knižnici a prilákajú k
nám nových milovníkov literatúry. Celkové finančné náklady na projekt predstavujú 3.108 €.
D. Š.

Darček pre seniorov

Mgr. Alenka Ďuriaková, ktorá hovoreným slovom a speváckym vystúpením piesne Panum
Angelicum za klavírneho sprievodu p. uč. Vantechom, prispela k slávnostnej atmosfére celého
podujatia. Sponzorom podujatia bol Miestny
SSV KNM s prispením Ing. Jána Hartela, Ing.
Vladimíra Macáška, Ing. Alžbety Čučiakovej,
Emílie Sovíkovej a Ing. Oľgy Malíškovej. Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii
kultúrno-spoločenského podujatia.

Dňa 22. októbra sa konalo v Dome kultúry
KNM podujatie, ktoré organizoval Miestny
Spolok sv. Vojtecha KNM v spolupráci s Mestom
KNM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a
145. výročia vzniku Spolku sv. Vojtecha Trnava,
za účasti vzácneho hosťa Mons. prof. Mariana Šurabu, šéfredaktora Katolíckych novín. V
hodnotnom kultúrnom programe sa predstavili
učitelia a žiaci ZUŠ KNM – Bras kvartet, žiaci
tanečného a literárno-dramatického odboru,
kde zaujala najmä malá recitátorka Ivanka Vlčková, ďalej akordeónový súbor. Podujatie spestrili už tradične obyvatelia z Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých Čadca – Horelica so
scénkou o prasiatkach. Svoju premiéru na našom podujatí mali Kysucké žubrienky a Kysuckí
junáci. Každé jedno vystúpenie bolo jedinečné a originálne. Moderátorkou podujatia bola

Miroslava Šujanská, Erika Kubaščíková

Magda Harceková
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Dňa 23. októbra 2015 sme v ZŠ Dolinský potok
oslavovali. Naša škola slávila narodeniny. A hoci
sa vám to možno ani nezdá, tak od prvého otvorenia školských dverí a vstupu prvých žiakov,
ubehlo už neuveriteľných 40 rokov. Veru tak! Pí-

Milá naša škola,
máš štyridsať a stala si sa uznávanou a rešpektovanou výchovno-vzdelávacou inštitúciou. Touto
cestou vzdávam hold a poďakovanie všetkým
pedagógom, výchovným pracovníčkam a ostatným zamestnancom školy, ktorí desiatky rokov
v spolupráci s rodičmi napĺňali tvoje nadčasové

sal sa rok 1975 a prvou riaditeľkou školy sa vtedy stala Mgr. Ľudmila Bakošová. Po nej v roku
1990 nastúpil do funkcie riaditeľa Mgr. Milan
Tomčík. V súčasnosti ju riadi PaedDr. Pavol Zátek. Škola od svojho začiatku prešla mnohými
zmenami a to nielen zvnútra, ale aj zvonku. Jej
bránou prešlo množstvo žiakov, pedagogických
i nepedagogických pracovníkov. Z mnohých žiakov sú teraz úspešní a vzdelaní ľudia, čomu sme
veľmi radi.
Toto krásne jubileum sme si pripomenuli slávnostnou akadémiou. Program moderovali naše
bývalé žiačky a svojej úlohy sa zhostili výborne.
Okrem tanečných vystúpení sme si mohli vypočuť aj tie hudobné, ktoré si pre nás pripravili
naši súčasní i bývalí žiaci. Následne sme si všet-

ci zaspomínali pri pohľade na prezentáciu plnú
fotografií od začiatkov pôsobenia školy až po
súčasnosť. Sme veľmi radi, že si medzi nás prišli
zaspomínať aj bývalí učitelia či nepedagogickí
zamestnanci školy. Veď oni stáli pri jej začiatkoch a prežili tu chvíle veselé a možno niekedy
i vážne. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére a vo víre spomienok, ktoré sa zasa niesli
chodbami školy.
Na záver chceme vyjadriť poďakovanie vedeniu
školy, pedagógom, rodičom, žiakom ako i sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a samotnom uskutočnení osláv
40. výročia. Ďakujeme!

poslanie. Poďakovanie patrí aj rodičom a priateľom školy, ktorí ju od samého začiatku prijali
za svoju. Pri čistiacich prácach po stavbároch
odpracovali desiatky hodín bez nároku na odmenu. Úprimné poďakovanie patrí veľkému
priateľovi školy Ing. Jánovi Horvátovi. V roku
1989 výrazným podielom pomohol pri výmene

zatekajúcej strechy.
A tak do ďalších desaťročí ti škola želám, nech
pod tvojou bezpečnou strechou vyrastajú ľudia
slušní, citliví, vážiaci si rodinu a prácu.

Žijeme na Trojmedzí
Na konci októbra sa ZŠ Nábrežná zúčastnila na
pozvanie družobnej základnej školy z Jablunkova 13. ročníka šachového turnaja s medzinárodnou účasťou (PL, ČR a SR). Tento turnaj sa konal
v rámci projektu Žijeme na Trojmezí – podpora
multikulturní výchovy v Jablunkove. Súťažilo
sa vo viacerých kategóriách systémom každý s
každým. Naše družstvo pozostávalo z deviatich
žiakov: deviataci Lukáš Šmehyl, Miroslav Čelko,

Žiaci na Titanicu

Šarkany poletovali
nad školou
Ako každý rok v októbri, žiaci zo školského
klubu zaplnili šarkanmi celé ihrisko pri ZŠ
Clementisova. Obloha bola krásna a farebná. Vetríček pofukoval so šarkanmi. Najskôr

Angličtina so Celeste
Buckingham a Američan Ray
(pokračovanie zo str. 1)
Úlohou žiakov počas súťaže bolo zozbierať 10
nálepiek za vypracované úlohy, ktoré pre nich

Zvesti

Radoslav Sága, Michal Jačmeník, piatak Lukáš
Martiška a štvrtáci Mirka Mychynková, Dávid
V jeden jesenný deň tohto roku sme sa my, žiaci
zo ZŠ Nábrežná, zúčastnili dejepisnej exkurzie
do Bratislavy. Skoro ráno sme vyrazili spred
školy. Pán šofér nás po 3 hodinovej jazde doviezol až pred bratislavskú Inchebu, kde sa konala
výstava Titanic. Hneď po vstupe sme dostali
audiozariadenia s nahrávkami k jednotlivým
exponátom, dozvedeli sme sa tak veľa zaujímavých informácií. Videli sme aj krátky film, mapy,
kajuty. Dokonca sme mali možnosť dotknúť sa
skutočného ľadovca. Na záver sme sa mohli od-

Mgr. Katarína Halúsková

Mgr. Ľudmila Bakošová, prvá riaditeľka školy,
1975 - 1990
Masnica, Filip Meliš a Markus Tarana.
Samotný turnaj začal o 9:30 hod. v príjemnej atmosfére, ktorú vytvorili všetky zúčastnené školy. Nálada bola od samotného začiatku družná.
Na deťoch bolo vidieť sústredenosť a odhodlanosť bojovať za školu. Po slávnostnom vyhodnotení a spoločnom obede, sme odchádzali plný
dojmov a zážitkov opäť na Slovensko. Veríme,
že sa stretneme pri ďalších spoločných akciách,
ktoré určite posilnia naše priateľstvo.
PaedDr. Zuzana Vojsovičová
fotiť na slávnom mostíku.
Po dvoch hodinách strávených na výstave nás
autobus zaviezol až ku Slavínu - pamätníku venovanému padlým vojakom vo vojne. Navštívili
sme aj Bratislavský hrad, kde sme okrem iného
videli aj šperky z Veľkej Moravy. Domov sme sa
vrátili unavení, ale obohatení o nové zážitky a
vedomosti.
Lucia Ondrušková (7.C),
Tatiana Ondrušová (6.B)

boli usporiadané v rade, potom modrý šarkan
stúpal, červený klesal, žltý sa vznášal. Šťastné
deti lietali s pestrými neoperenými vtákmi a
srdce im od toľkého behu bilo ako zvon. Veselú zábavu sme ukončili sladkými odmenami.
Vilma Kantoríková
na ZŠ Nábrežná vyberali vyučujúce anglického
jazyka p. uč. Palicová a Madigárová Kubišová.
Úlohy riešili cez počítač najskôr v škole, potom
doma. Šiestačka Nicol Galvánková sa vďaka svojej vytrvalosti postarala o víťazstvo nielen pre
svojich spolužiakov, ale pre žiakov celej školy.

Známa superstaristka Celeste Buckingham príde v decembri ku žiakom najskôr na hodinu angličtiny, potom pre všetkých odohrá koncert, na
ktorý sa už veľmi tešia.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
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ŠKOLSTVO

Štyri krížiky
základnej školy

i
SPOMIENKY
S kyticou ruží k Tvojmu hrobu chodíme,
pri zažatých sviecach sa za Teba modlíme
a o večný pokoj prosíme.
1. december 2012 bol pre nás ťažkým
dňom, kedy od nás navždy odišla do
neznáma vo veku 75 rokov naša milujúca
maminka
Oľga KUCHÁROVÁ, rod. Mestická
z Kysuckého Nového Mesta
S veľkou láskou a vďakou na Teba
spomínajú a tichú modlitbičku vyprosujú
manžel Vincent a dcéry Vierka a Daniela
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 16.10. 2015 sme si pripomenuli
2. smutné výročie úmrtia
Miroslava ONDRUŠKA
z Kysuckého Nového Mesta
V našich srdciach bude navždy žiť.
S láskou a úctou spomínajú priateľka Mária
s rodinou.
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 24. novembra sme si pripomenuli prvé
smútočné výročie odvtedy, ako nás opustil
Rastislav DADAJ z Poviny
S láskou a úctou spomína manželka Lídia,
deti Ján, Miroslav, Peter, Jarmila a Pavol s
rodinami.
Dňa 9.12. 2015 si pripomíname 20. výročie
úmrtia našej starej mamy
Jozefy ANTECKEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomínajú vnúčatá s
rodinami.

Odišla si od nás ako tichý sen,
odišla si bez rozlúčky, slovíčka
a už sa na nás dívaš z nebíčka.
Dňa 17.11. sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej mamy a starej mamy
Paulíny JAKUBÍKOVEJ
Spomínajú dcéry Božka a Hana, vnúčatá a
pravnúčatá.
Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
mala si rada život a všetkých nás.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 1.11. 2015 boli 2 roky, čo nás opustila
naša milovaná dcéra a sestra
Lucia KOHÚTOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú rodičia a sestra s rodinou.
Sú srdcia, v ktorých žiješ,
sú ľudia, ktorí na Teba s láskou spomínajú.
V tichu modlitieb a v nádeji na vzkriesenie
si dňa 22.12. 2015 pripomíname 5. smutné
úmrtie nášho drahého manžela, otecka,
deduška, brata, krstného otca
Dušana BIELEHO
S veľkou úctou a vďakou spomínajú manželka,
deti a vnúčatá.
Odpočívaj v pokoji
Dňa 4.12. 2015 si pripomenieme 10. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a
starého otca
Ing. Justína ŠUPOLU
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a
syn s rodinou.

Dňa 29.10. 2015 sme si pripomenuli 9. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamy a starej
mamy
Štefánie ŠOTKOVSKEJ
S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

Kto mal rád, nezabudol,
kto poznal, spomenie si.
Dňa 8. 12. 2015 si pripomenieme 15. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, starého
otca, brata, švagra
Františka VLČKA
S láskou a úctou spomína manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si Ty, brat náš a pozeráš sa na nás z neba.
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď našim anjelom a na Zemi nás chráň. Dňa
7.12. 2015 budú tomu 3 roky, čo nás opustil
brat Jozef LALINSKÝ
- Martin Záturčie, rodák z Bud. Lehoty.
Spomína sestra Anna s rodinou a Lýdia.

Dňa 22.12. 2015 si pripomíname 20. smutné
výročie úmrtia našej drahej matky
Júlie URBANOVEJ
S úctou, vďakou a láskou spomínajú syn Pavel
a dcéra Hanka s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.

Sú ľudia, ktorí na Teba myslia.
Sú srdcia, v ktorých budeš žiť neustále.
Dňa 30. decembra 2015 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec a manžel
Ján KUBIŠ
S láskou spomínajú manželka Lýdia a deti
s rodinami.

Zvesti
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Dňa 17.10. 2015 si Pán povolal do večnosti vo
veku 54 rokov nášho milovaného syna, brata,
manžela, otca
Juraja ŠOTKOVSKÉHO
Ďakujem spolu s dcérami Jurkovej mame,
švagrovi, švagrinám a celej rodine za pomoc.
Zároveň ďakujem za dôstojnú rozlúčku
p. farárovi J. Uskobovi, p. A. Ďuriakovej,
pohrebnej službe p. Pošteka, susedom, bývalým
spolupracovníkom, Údržbe mesta, všetkým
príbuzným a známym, ktorí svojou účasťou a
kvetinovými darmi zmiernili náš žiaľ.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

SPOMIENKY
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 19. decembra si pripomenieme 1. výročie,
čo nás navždy opustila naša mama a stará
mama
Mgr. Anna BÍLEŠOVÁ
V tichej modlitbe s láskou a úctou spomína celá
rodina.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Jozef Pavlusík a Simona Vlčková
Ing. Gabriel Bán a Eva Šteinigerová
Juraj Belica a Ivana Zajacová

NARODENIE DETÍ

Od života pre seba nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si nám dal,
večný pokoj nech dá Ti Boh za odmenu.
Dňa 6.12. uplynie už 5 rokov, keď nás navždy
opustil náš drahý otec, manžel, starý otec
Ľudovít MATÚŠ z Bud. Lehoty
Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spomenú
spolu s nami.
Smútiaca rodina.

Andrej Padala,
Viktória Pijaková,
Viktor Chupáč,
Alex Ivan Hlobej,
Matúš Daniš,
Peter Hrašna,
Daniel Králik,
Timotej Petrek,
Ema Lachmanová,
Kristína Okuliarová,
Simona Haluzová,
Michaela Holienčíková,
Adrián Lisko,
Adam Zelienka,
Nela Mičáková,
Filip Chrobák

POĎAKOVANIE
Žil si ticho a skromne vedľa nás,
nepočuť už Tvoje kroky ani hlas.
Dotĺklo srdiečko, ktoré sme milovali,
klesli ruky, ktoré celý život pracovali.
Ostali nám len slzy v očiach a v srdci žiaľ.
Dňa 3.11. 2015 nás opustil vo veku 91 rokov
Jozef BOLEČEK z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme príbuzným a známym za
prejavenú sústrasť a kvetinové dary. S úctou a
vďakou manželka, synovia, nevesty, vnukovia,
pravnučky a ostatná rodina.
Dňa 2.11. 2015 nás vo veku 92 rokov opustila
naša mamička, svokra, stará a prastará mama
Magdaléna FICOVÁ
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, známym za kvetinové dary a
prejavenú sústrasť.
S úctou a vďakou dcéra, zať, vnúčatá a
pravnúčatá.

Zvesti

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Keď Vám nečakane zomrie osoba blízka a
drahá, nestrácate ju naraz, strácate ju postupne
a dlho: ako plynie čas, prestanú jej prichádzať
listy, z vankúša vymizne jej vôňa a nakoniec
sa vytratia aj jej šaty zo skríň. A raz príde deň,
keď obzvlášť silno pocítite, že vám chýba časť
z Vás, a vtedy si uvedomíte, že tá osoba je preč,
navždy. (John Irving)
Dňa 18. decembra 2015 uplynie rok od smrti
nášho drahého manžela a otca
Jaroslava BÍLEŠA
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

OPUSTILI NÁS

Mária Franeková
Jozef Škorvánek
Mária Somorovská
Alexander Baláž
Mária Mlíchová
Ján Golis
Magdaléna Ficová
Jozef Boleček
Cyril Gazdík
Emil Pastva
Milan Pajtáš
Michal Haluza
Vilma Svrčková
Rudolf Behúň

 67 rokov
 89 rokov
 73 rokov
 63 rokov
 82 rokov
 90 rokov
 92 rokov
 91 rokov
 69 rokov
 44 rokov
 69 rokov
 66 rokov
 77 rokov
 74 rokov
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Správne znenie tajničky z čísla 11/2015 znie: „Dieťa je živý kvet Zeme.“ Zo správnych odpovedí boli
vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anna Kašubová, Dolinský potok 974, KNM – 6,00 €, 2.
Elena Čuntalová, Murgašova 610, KNM – 5,00



Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou
Iro,
ortikon

naša
najbližšia
hviezda

€, 3. Zuzana Berešíková, Dolný Vadičov 67,
KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si
môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy
14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla

Publilius Syrus: Kde vzniká priveľa sporov,
...dokončenie v tajničke krížovky

12
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1. časť
tajničky

obyvateľ
Indie

omotala

kreslila
rysovacími
pomôckami

EČV
Trnavy

čadské
jazero

ranný
nápoj

vlastníci
oceliarne

rásť

ValérVendrinský

2. časť
tajničky
olovo
(zn.)

Ligue
Républic.
Nationale

zisti
pravosť
kniha
moslimov

krátky
názov
článku
veľký
kus hmoty
jemná
hmla

kilovolt
(zn.)

predložka
autor
otec
krížovky: (hovor.)
Jaroslav všetko v
Jablonský poriadku

st. značka
žiletiek
lovkyňa
perál

krídlo
(anat.)
ťah,
po česky

inžinierske
siete
pracuj

biblická
hora
elektrón-volt (zn.)

osamotený vrch

S
S
S
S
S
S
S
S

1. Umelec tvoriaci sochy.
2. Kameň.
3. Osol.
4. Morské ryby.
5. Silný človek.
6. Múr.
7. Pomer gólov v zápase.
8. Naše mesto (SC).
pomôcka: skóre

obytný
príves

udierať

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou



DOPLŇOVAČKA
PRE DETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

televízna
snímacia
elektrónka

zotrvávaj
v spánku

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

12/2015 spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 21.12. 2015.
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 11/2015 znie: „teliatko“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Rebeka Rajteková, Ochodnica 515. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v
Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do
30.12. 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 21.12. 2015, získa vecnú odmenu. Tešíme
sa na správne odpovede.
Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.

INZERCIA

POĎAKOVANIE

 Prenajmem zrekonštruovaný 3 - izbový
byt 2 km od KNM. Voľný ihneď!
Kontakt: 0905 578 071.

Ďakujem mestskému zastupiteľstvu a pracovníkom Mestského úradu v Kysuckom Novom
Meste za finančnú výpomoc pozostalej rodine Petra Valíka, ktorý dňa 2. 7. 2015 tragicky
zomrel. Vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli.
Zo srdca ďakuje manželka Mária s rodinou

ValérVendrinský

 Údržba mesta KNM ponúka voľné
pracovné miesto - hrobár s termínom
nástupu ihneď. Žiadosť o zamestnanie a
životopis zasielajte na e-mailovú adresu:
jakubcova@udrzbamesta.sk, prípadne
osobne alebo poštou na našu adresu:
Údržba mesta, Cesta do Rudiny 637,
024 01 Kysucké Nové Mesto.

Klub Sclerosis multiplex KNM touto cestou ďakuje všetkým ľuďom dobrej vôle a
sponzorom, ktorí podporili našu klubovú činnosť v tomto roku a želá pokojné Vianoce a
veľa úspechov v novom roku 2016.
predseda klubu M. Vavricová

OPRAVA
V minulom čísle Zvestí KNM sme nesprávne uviedli meno výherkyne ankety Žena roka
2014. Titul získala Elena Holienčíková z Budatínskej Lehoty, dlhoročná predsedníčka ZO
ÚŽS Bud. Lehota. Za spôsobenú chybu sa ospravedlňujeme.

Zvesti
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Futsalový klub 1. FsK KNM pôsobí v Mestskej futsalovej lige v KNM od roku 1997 a
od roku 2008 sa pravidelne zúčastňuje súťaží (slovenský pohár, Mestská futsalová liga v
Žiline) a turnajov na Slovensku a v zahraničí.
Túto sezónu po prvýkrát hrá Openligu, čo je
druhá najvyššia súťaž vo futsale na celoštátnej úrovni.
Doterajšie výsledky:
FC Spartak Trnava - futsal - 1. FsK KNM 2:3 (1:0)
Góly: M. Vašíček, M. Pecho - S. Marec, L. Minár, K. Gábor
ŽK: E. Takáč, M. Kukučka - S. Marec, J. Šidlo
Tristopäťdesiat divákov bolo zvedavých na
druhé vystúpenie Spartakovcov v 2. kole
Openligy vo futsale s KNM. Prišli a určite neobanovali. Videli obojstranne dobrý a hlavne
dramatický duel. Po vzájomnom oťukávaní

Chodníkom
Viliama Galvánka
V prvú novembrovú sobotu sa uskutočnil
3.ročník turistického pochodu Chodníkom
Viliama Galvánka, ktorý sa konal pri príležitosti 103. výročia narodenia jedného zo zakladateľov turizmu na Kysuciach, publicistu
a organizátora turistických podujatí presahujúcich región Kysúc, Viliama Galvánka. Tretí
ročník bol organizovaný hviezdicovým výstupom do cieľa pochodu na Marťankov kopec z
KNM, Nesluše, Krásna nad Kysucou, Zákopčia a Čadce. Pre 72 účastníkom (31 detí a 41
dospelých) organizátori, následníci rodiny
Galvánkovcov, pripravili pahrebu na opekanie
a zohriatie.
Hlavná trasa, značkovaný chodník Viliama
Galvánka, vedie z KNM od smerovej tabule pred ZUŠ na Tábor (697 m) - Majtánky
- Šindelnú - Vrchrieku (861 m) a Petránky Marťankov kopec. Napriek tomu, že počasie
v sobotu bolo hmlisté, sychravé, šiesti turisti vyrazili po modrej značke od železničnej

Džudistická jeseň
Judo San
Po letnom sústredení v Mošovciach sa mladí
džudisti vrhli hneď v septembri do víru turnajov. Predstavili sa na krajskej Olympiáde v
Jude v Martine, zašli k susedom v Čechách:
Dobrá, Olomouc, Karviná a Ostrava a nevynechali poľskú špecialitku v Sosnowci. V
októbri zabodovali na Grand Prix Považská
Bystrica.
7. novembra sa rozdelili na dve skupiny, aby
obsiahli Halloween mač v Hraniciach na Mo-

Zvesti

udreli ako prví domáci. Svoj druhý gól v súťaži dal v 4. min. Vašíček 1:0. Skóre polčasu
sa nemenilo i vďaka výborným brankárom
na obidvoch stranách. Úvod druhého polčasu
lepšie vyšiel hosťom a v 22. min. vyrovnal
Marec. Hostia naďalej pokračovali v aktivite,
ale treba podotknúť, že boli to domáci, ktorí mali viaceré stopercentné šance, ale ako
sa hovorí nedáš - dostaneš a Kysučania svoje šance využili v 36. min., vyhrávali už 3:1,
keď do streleckej bilancie sa zapísali Minár a
Gábor. Domáci tréner sa rozhodol na hru bez
brankára, ktorá slávila úspech a v 38. min. Pecho prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste 2:3.

V záverečných sekundách domácim vznikla
nádej aspoň na bodový zisk. Pokutový kop
však Pecho nedal a hostia sa mohli tešiť z
troch bodov. Stretnutie malo na pomery slovenského futsalu vynikajúcu atmosféru, ktorú dokážu urobiť len trnavskí fanúšikovia!
Zostava 1. FSK KKNM: Kavčák, Lastovica,
Gabor, Koleno, Macura, Marec, Šidlo, Minár,
Neveďal, Ondrušek, Čelko.
KSF DOXX Žilina - 1. FsK KNM 3:4 (1:3)
Góly: O. Volek, D. Tkáčik, L. Horký - K. Gábor,
J. Šidlo, J. Čelko, T. Ševčík
ŽK: K. Gábor, J. Čelko (obidvaja KNM)

1. Futsal klub Lučenec

3

3

0

0

17

12

9

2. MIBA Banská Bystrica

3

2

0

1

18

15

6

3. 1. FsK Kysucké Nové Mesto

2

2

0

0

7

5

6

4. FC Spartak Trnava futsal

3

1

0

2

11

13

3

5. DOXX Žilina

3

0

0

3

9

13

0

6. 1. SFC Canaria Team Malacky

2

0

0

2

8

12

0

stanice smerom na Neslušu, okolo závodu
KLF- Kinex, potom okolo vodárne do smrekového lesa. Stúpaním asi po 20 minútach sa
nám otvorili cez vyrúbaný les výhľady na zahmlené mesto, potom prechádzame na cestu,
ktorou sa dostávame na vrchol Tábora, kde
nás víta pohľad na novootvorenú rozhľadňu. Zľava od rozhľadne nájdeme vrcholovú
knihu, z ktorej sa dozvedáme, že Tábor je
hojne navštevovaný obyvateľmi KNM. Z Tábora klesáme cez novovzniknuté rúbanisko a
chodník vyúsťujúci po pol hodinke ku kaplnke nad osadu Majtánky. Po ďalšej polhodinke zmiešaným lesom sa dostávame do sedla
Suchá. Neďaleko Božej muky, ktorá zdobí
túto časť kysuckej prírody, si za pekného počasia možno posedieť na lavičkách. Zo sedla
sa ďalej miernym stúpaním dostávame na
cestu vedúcu až k ďalším Božím mukám na
rázcestí k osade Ondruškovci. Odtiaľ po ceste lemovanej bukovým lesom prechádzame
kolo osád Kantorovci, Kubalovci, Mičekovci
až do Šindelnej. Za ďalšiu polhodinu prichádzame na lúčnatý vrchol Vrchrieky (861 m).

Odtiaľ zbiehame do osady Petránky. Zo začiatku miernym klesaním pomedzi chalúpky
a rekreačné chatky, neskôr stúpaním medzi
riedkym porastom prichádzame k cieľu našej
trasy Marťankov kopec.
Po jedenástej Ferko Žabka privítal prítomných turistov a predal slovo synovcovi Viliama Galvánka, Bohuslavovi, ktorý krátko
pripomenul jeho osobnosť a prínos pre kysuckú turistiku. Pretože obloha začala veštiť
sľubované mrholenie, okolo 12.00 sa pomaly
turisti začali rozchádzať. Aj touto cestou by
som chcel poďakovať prítomným turistom za
účasť na tomto podujatí, ktoré vnímam ako
hold pamiatke nestorovi kysuckého turizmu
Viliamovi Galvánkovi. Zvlášť by som chcel
poďakovať sprievodkyniam detí (Danke Kavčákovej a Lenke Ponechalovej, ale i rodičom),
ktoré i napriek zlému počasiu ukázali deťom
okienko do minulosti turistiky, ale i zdravý
spôsob trávenia voľného času. Verím, že väčšina z nich posilní rady turistov KNM.
Bohuslav Galvánek

rave ale aj Medzinárodnú veľkú cenu v Galante. 3. decembra chystajú Mikulášsky turnaj
družinárov ZŠ Dolinský potok a členov klubu
Judo San KNM. Do konca roka ešte plánujú
účasť na niekoľkých turnajoch doma i v zahraničí.
Medzi najaktívnejších pretekárov patria: Richard Kamenišťak, Slavomír a Timotej Handlírovci z Rudiny, Samuel Kotrč, Erik Krkoška z Čadce, Tomáš Kotrč, Maximilián Varga
z Rudiny, Ľubomíra Olexová, Šimon a Matej
Kuchárovci a Jozef Šilhár.
Stanislav Kuchár
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1. - 30.12. 2015
Mestská knižnica KNM
Knižničné Vianoce
V knižnici prežijete rôzne zaujímavé podujatia,
tvorivé dielne, súťaže.

11.12. 2015, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba SR.

1. - 6.12. 2015, 9:00 - 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Výstava obrazov dolnokysuckých umelcov
Vystavujú: Stanislav Luhový, Ján Mihálik,
Marián Kándrik, Vladimír Ondrášek, Ján Rajtek,
Linda Orieščíková

11.12. 2015, 16:00 - 17:00 h.
Námestie slobody
Coca-Cola Vianočný kamión
Príde Santa Claus, jeho škriatkovia a žiariaci Vianočný kamión. Pripravený je vianočný program,
v ktorom vystúpia žiaci ZUŠ KNM a spoločný
špeciálny Vianočný tanec. Na pamiatku sa môžete odfotiť s niektorým zo Santových škriatkov
a tí odvážnejší môžu ísť navštíviť priamo Santa
Clausa v jeho izbičke.
Celý výťažok z akcie bude venovaný na dobročinné účely.

KULTÚRNE SPEKTRUM

3.12. 2015
Koncertná sála ZUŠ
Mikulášska besiedka ZUŠ
Mikulášska besiedka žiakov ZUŠ KNM pre rodičov a priateľov umenia.
3. - 5.12. 2015, 9:00 - 18:00 h.
Dom kultúry KNM
Vianočná výstava ručných prác
Vianočná výstava spojená s predajom. Svoje výrobky budú vystavovať Klub drotárov, Únia žien
Slovenska, Milan Bileš, Živena Žilina a iní. Výstava rôznych predmetov z drôtu, perníkov, vianočných dekorácií, výšiviek, sadrových odliatkov,
voskových predmetov a mnoho iného.

5.12. 2015, 16:00 h.
Príde k nám Mikuláš
16,00 hod. stretnutie s Mikulášom na Námestie
slobody a rozsvietenie vianočného stromčeka
17,00 hod. Mikulášska rozprávka Mrázik v podaní Divadla Bum Bác v Dome kultúry KNM,
vstupné: 1 €
7. - 23.12. 2015
Mestská knižnica KNM
Výstava betlehemov
Výstava ručne vyrobených betlehemov Kysučana
Milana Bileša.

26.12. 2015, 8:00 h.
Štefanský výstup
Športklub turistiky pozýva na Štefanský výstup
na Veľký Vreteň. 34. ročník. Odchod od Pivárne
u Kultána.
27.12. 2015, 15:00 h.
Mariánsky kostol
Vianočný koncert
Účinkujú Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester z Čadce.
31.12. 2015, 8:20 h.
Silvestrovský výstup
Športklub turistiky pozýva na Silvestrovský výstup na Ľadonhoru. Odchod z autobusovej stanice.
31.12. 2015, 22:00 h.
Námestie slobody
Vítanie nového roka 2016 a oslava vzniku SR
Rozlúčka so starým rokom a vítanie nového roka
v spoločnosti priateľov, známych a ostatných
obyvateľov mesta. Zároveň si pripomenieme
založenie samostatnej Slovenskej republiky. V
programe polnočný príhovor primátora mesta
Ing. Jána Hartela a diskotéka

3.12. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Kristína & band Horehronie tour 2015
Koncert populárnej speváčky Kristíny
Vstupné: 12 € na sedenie a 10€ na státie
(aj cez ticketportal)
5.12. 2015
Lunochodecký výstup na Tábor
Športklub turistiky pozýva na 12. ročník Mikulášskeho lunochodeckého výstupu na Tábor.

20.12. 2015, 16:30 h.
Námestie slobody
Živý Betlehem
16:30 hod. hudobné vianočné vystúpenie DH
Nová Kysučanka.
17:00 hod. predstavenie o narodení Ježiška v
podaní divadelných súborov Didero a Babylon a
speváckeho zboru Shema.

12. - 13.12. 2015
Predné vrchy
Záver turistickej sezóny v Rakovej pod
Gribákom.
14. - 23.12. 2015
Námestie slobody
Vianočné trhy
Ochutnajte sladkú medovinu a vianočný punč,
nakúpte vianočné dekorácie, darčeky a iné.
16.12. 2015, 17:00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Vianočný koncert
Vianočný koncert ZUŠ, v ktorom vystúpia žiaci a
pedagógovia školy.

1.1. 2016, 10:45 h.
Novoročný výstup
Športklub turistiky pozýva na II. ročník Novoročného výstupu na Tábor. Odchod z autobusovej
stanice.

PRIPRAVUJEME NA JANUÁR
9.1. 2016, Ples športovcov
16.1. 2016 VII. rybársky ples, vstupné: 29 €
22.1. 2016 Na Kysuciach pri muzike, vstupné: 23 €
23.1. 2016 Diskoples, vstupné: 15 €
30.1. 2016 XIII. reprezentačný ples mesta,
Hosť večera: Mirka PARTLOVÁ, vstupné: 29 €
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