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Pasovanie prvákov
na Suľkove
ValérVendrinský

Na známosť sa všetkým dáva, že náš Suľkovský hrad prvákov zvoláva! Tak tieto slová sa
šírili chodbami ZŠ Dolinský potok už niekoľko dní, a preto pani učiteľky nelenili a začali
pripravovať svojich prváčikov na slávnosť,
ktorá už niekoľko rokov nesie názov Pasovanie prvákov.
Tým významným dňom sa stal 4. december
2015 a viac ako 40 prváčikov sa zoradilo pred
bránami hradu. A ako všetky významné hrady, tak aj ten suľkovský strážili mocní zbrojnoši. A tí veru cez brány hocikoho nepustili.
Prvákov čakala prvá neľahká úloha. Presvedčiť zbrojnošov, aby práve im dali príležitosť
predstúpiť pred kráľa.
Otvoriť či neotvoriť? Pustiť či nepustiť? Kráľ
im predsa prikázal hrad strážiť a nevpustiť
doň len tak hocikoho. Po dlhom zvažovaní sa
rozhodli, že prvákov do hradu pustia. Avšak
mali jednu podmienku. Cestou ku kráľovi
musia zdolať náročné úlohy. Ak sa im to vraj
nepodarí, tak sa k nemu nedostanú a budú z
hradu vyhnaní.

viac na str. 3

Ďalší dar hasičom
Dobrovoľný hasičský zbor v KNM nastúpil
v nedeľu 6. decembra na Námestie slobody
v slávnostných uniformách. Veliteľ zboru
Miroslav Kuric podal hlásenie Ministrovi
vnútra SR Robertovi Kaliňákovi. To bol úvod
odovzdávania nového hasičského automobilu IVECO našim dobrovoľným hasičom.
Minister zároveň pochválil hasičov za dobrú
starostlivosť o starú Tatru, ktorá hrdo stála
na námestí. Následne prítomných privítal
primátor mesta Ján Hartel, ktorý vo svojom
príhovore spomenul prípady, kedy neprofesionálni hasiči pomáhali občanom a tiež pripomenul, že DHZ patrí medzi najstaršie na
Kysuciach, veď má 137 rokov.

viac na str. 5

Biblický príbeh ožil
Všetko to začalo v meste v Betleheme, ale
to už bolo dávno. No v našom meste len nedávno, poslednú adventnú nedeľu, sa na námestí rozozvučali koledy a vianočné piesne v
podaní dychovej hudby Nová Kysučanka. Po
tomto úvode na pódium vystúpili herci z divadelných súborov Didero a Babylon a pred
zrakmi zvedavých divákov, najmä detí, ožil
najznámejší biblický príbeh o narodení Ježiška. Úžasnú sviatočnú atmosféru predstaveniu dodali piesne mládežníckeho speváckeho
súboru Shema.

viac na str. 6
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Prihovára sa prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo

Tak, ako som sa zmienil v mojom príspevku v minulom vydaní, dnes by som rozpísal
niektoré nové ustanovenie teraz platného
volebného kódexu, ale hlavne by som chcel
čitateľov oboznámiť s významnejšími zmenami, ktoré sa ich budú bytostne dotýkať ako
voličov. Mesto, tak ako predtým, bude doručovať oznámenie o konaní volieb, v ktorom
bude uvedený dátum a čas konania volieb,
volebná miestnosť i volebný okrsok. Rozdiel
je len v tom, že uvedené oznámenie nebude doručované každému voličovi, ale jedno
oznámenie bude doručované všetkým členom domácnosti. Tak, aby to niekoho nepomýlilo, lebo voliči boli dlhé roky zvyknutí, že
takéto oznámenie bolo doručované všetkým
voličom. Ďalšia významná zmena sa týka
priamo úkonov počas samotného volebného
aktu. Doteraz platilo, že volič po príchode do
volebnej miestnosti preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom, teraz ju môže
preukázať i iným úradným dokladom, ktorý
obsahuje jeho podobizeň, ale musia byť na
ňom zaznamenané všetky údaje uvedené o
osobe v zozname voličov (dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu). Potom
mu okrsková volebná komisia vydá hlasovacie lístky všetkých politických strán a hnutí,
ktoré riadne a včas predložili kandidátne
listiny. Čo je ale nóvum, toto prevzatie hlasovacích lístkov volič potvrdí svojím vlastnoručným podpisom v zozname voličov. Ak
tak urobiť nemôže, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť
v zozname voličov. Po prevzatí hlasovacích

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Branislav NESLUŠAN,
SNS (volebný obvod
č. 6, ulice: Bottova,
Jarošova, Hálkova,
Novomeského, Dolinský
potok, Na Podstráni,
Kukučínova, Hurbanova,
Dubská cesta, Neslušská
cesta, Dubie, Športová,
Štefánikova štvrť,
Jánska)

lístkov a obálky volič vstúpi do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacieho lístka (za
zástenu), potom vyberie zo sady hlasovacích
lístkov hlasovací lístok kandidujúceho politického subjektu, ktorému chce odovzdať
svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez
ďalšej úpravy vložiť do obálky. Ak sa však rozhodne dať niektorému kandidátovi na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje
poradové číslo uvedené pred menom tohto
kandidáta. Prednostný hlas môže dať najviac
štyrom kandidátom. Potom hlasovací lístok
vloží do obálky a túto vloží pred okrskovou
komisiou do volebnej schránky. Ďalšia významná zmena, na ktorú chcem upozorniť,
je povinnosť voliča odložiť nepoužité hlasovacie lístky do pripravenej schránky na to
určenej. Neodložením týchto nepoužitých
hlasovacích lístkov do uvedenej schránky sa
volič dopustí priestupku, za ktorý mu okresný úrad uloží pokutu vo výške 33 €. Ak ide
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič
nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred
členmi okrskovej volebnej komisie. Týmto
opatrením chce štát zabrániť nekalým praktikám, ku ktorým dochádzalo kupovaním hlasov. Zákon naďalej nechal v platnosti voľbu
poštou. Túto možnosť môžu využiť občania
SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR
a o takúto voľbu požiadajú MV SR. Občania
SR, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale
v čase volieb sa budú zdržiavať mimo územia
SR, môžu o túto možnosť požiadať písomne alebo elektronicky mesto alebo obec, kde
majú trvalý pobyt. Takúto žiadosť musia zaslať príslušnej obci alebo mestu najneskôr 50
dní predo dňom konania volieb. Nezmenili
sa ani ustanovenia o vydávaní hlasovacích
preukazov (predtým voličské preukazy), o
ktorý občan (volič) môže požiadať obec alebo
mesto a to v prípade, keď v deň volieb nebude
môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu

vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Vydaný hlasovací preukaz
ho potom oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
Slovensku, kde môže vykonať volebný akt.

1. Pred rokom ste vstúpili do komunálnej politiky. Čo Vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?
K rozhodnutiu ma priviedol stav nášho volebného obvodu, kde žijem od narodenia a kde
sú občianska vybavenosť a infraštruktúra na
veľmi zastaralej úrovni oproti rozvinutejším
obciam a mestám. Stav mestských komunikácií a chodníkov v tomto obvode je v havarijnom stave. Prevažná časť chodníkov nie je
bezpečne schodná už ani v lete, to nehovorím
o zime. Ulice Kukučínova a Hurbanova vyžadujú urgentnú rekonštrukciu, čo som už niekoľkokrát predložil ako návrh na uznesenie.
Tiež tu je potreba udržiavania turistických

chodníkov v lesoch nad mestom a donútiť
ťažobné spoločnosti, aby po ťažbe dreva po
sebe tieto upravili aspoň do pôvodného stavu.
Vybudovať, prepojiť, dobudovať cyklistické a
korčuliarske trasy. Podporiť, preferovať, propagovať lyžiarske a rekreačné centrá v okrese
a pod. Takýmto spôsobom prilákať do KNM
turistov aj z iných častí Slovenska či zahraničia, nakoľko turistické trasy Kysuckej vrchoviny a Kysuckých Beskýd sú významne pospájané s inými regiónmi až do ČR a Poľska. V
KNM dnes absentuje turizmus. Najpálčivejší
problém spojený práve s týmto všetkým je
dnes s dopravou na území mesta. Tento stav

Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa, okrem iného, schválila novela VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Ako som
sa zmienil v minulom vydaní, od 1. 1. 2016
je účinný nový zákon o odpadoch, ktorý prikazuje mestám a obciam vyberať poplatok za
drobný stavebný odpad. Sadzbu za tento odpad schválili poslanci na dolnej hranici, ktorú
určuje zákon, a to 0,015 €/kg. Dolná hranica
bola poslancami schválená najmä preto, aby
zbytočne vysokou sadzbou neboli občania
odradení od ukladania drobného stavebného
odpadu na zberný dvor a nevytvárali čierne
skládky v prírode. Chcem upozorniť občanov,
že na zberný dvor môžu naďalej bezplatne
odvážať iný veľkoobjemový odpad (kreslá, koberce, skrine, pneumatiky) ako doteraz. Spoplatnený bude len drobný stavebný odpad.
Pozn. redakcie: Upozorňujeme občanov, že
nový zákon o odpadoch kladie veľký dôraz na separovanie odpadu, a teda zníženie
množstva nevyseparovaného komunálneho
odpadu odvezeného na skládku. Preto žiadame občanov o aktívny prístup k separovaniu,
nakoľko tak ušetria svoje životné prostredie
aj peňaženku. Pri zvýšených nákladoch za
odvoz a likvidáciu nevyseparovaného odpadu
by sa zvýšil aj ročný poplatok za odpady pre
občanov, k čomu by však mesto nerado pristúpilo. Mesto KNM bude vynakladať úsilie,
aby zistilo, či obyvatelia separujú odpad či už
na sídliskách alebo v súkromných domoch v
meste a miestnych častiach. Všetko je v rukách zodpovedných obyvateľov moderného
mesta.
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si vyžaduje okamžité riešenia, kým nenastane totálny kolaps dopravy, či nebodaj (v tom
miernejšom prípade) zbytočné ujmy na zdraví spoluobčanov.
2. Aké máte v súčasnosti najväčšie predsavzatia
či riešenia problémov?
Tu by som chcel zdôrazniť, že je potrebné
vynaložiť čo najväčšie úsilie na predčasné a
urýchlené vybudovanie cesty od podniku INA
Kysuce a.s. druhou vetvou aspoň po Rudinskú
cestu k budúcemu diaľničnému privádzaču.
Hoci aj vyhlásiť výnimočný stav. Odľahčiť tak
výrazne Dubskú cestu, kde sa v prípade potreby v inkriminovaných časoch, ako je 13:50 14:50 hod., nemá šancu dostať ani záchranka
či hasiči. V podjazde sa im nie je kam uhnúť.
Pracovníci INA Kysuce a aj ostatní účastníci
premávky v KNM tak strácajú svoj drahocenný čas na ceste z práce sedením v autách, autobusoch, na úkor rodín. V neposlednom rade
by som chcel riešiť transparentnosť investícií,
tam vidím najviac nedostatkov. Tento problém nás ukracuje o mnohé ďalšie projekty,
ktoré by sa mohli zrealizovať a investovať do
ďalších oblastí v meste. Tiež by som chcel revitalizovať priehradu na Dolinskom potoku,
vrátiť doň čistotu a ryby. V meste zriadiť na-

Zaujímavá kniha
o rozptýlenom osídlení
Len nedávno vydala
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave knižku s názvom
Socioekonomické
perspektívy rozptýleného osídlenia na
Slovensku, ktorej autorom je vysokoškolský pedagóg, etnológ-historik PhDr. Martin Priečko PhD., kysucký
rodák, o. i. aj autor, resp. spoluautor viacerých vlastivedných monografií slovenských
obcí; z kysuckých obcí najmä monografie Nesluša, Raková, Rudina a Snežnica. Vo svojich
vedeckých prácach sa špecializuje hlavne na
sociálne a ekologické aspekty spôsobu života vidieckych komunít s dôrazom na horské
osídlenie a horskú kultúru.
Aj vo svojej najnovšej knižke Socioekonomické perspektívy rozptýleného osídlenia na
Slovensku, ktorú dávam do pozornosti širšej

Pasovanie prvákov na
Suľkove
(pokračovanie zo str. 1)
Úlohami a chodbami hradu ich sprevádzali
dvorné dámy. Po zdolaní aj tej poslednej prekážky sa im konečne otvorila cesta ku kráľovi. Vstúpili do vyzdobenej sály a netrpezlivo
očakávali príchod kráľa. Do sály vstúpil mocný a múdry kráľ Suľkovského hradu (PaedDr.
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príklad v zimných mesiacoch ľadovú plochu
na korčuľovanie. Tým, že nám tu chýbajú
podobné športovo-relaxačné zariadenia, vyháňame ľudí z mesta inam. Vybudovanie plavárne, kúpaliska je pri dnešnom počte obyvateľov v KNM veľmi významným projektom.
Chcel by som takouto novou vybavenosťou
ľudí v meste udržať, veď keď zarábajú v KNM
peniaze, tak nech ich tu aj minú a nevynášajú ich inam. Súčasný stav odlivu financií
prispieva k ochudobneniu rozpočtu mesta aj
podnikateľskej sféry. Je tiež potrebné na ZŠ
Dolinský potok vysporiadať pozemky, aby sa
na nich mohli realizovať ďalšie športovo spoločenské, kultúrne projekty a pod.
3. Ste členom Komisie ochrany životného prostredia. Čo vás najviac páli ohľadom životného
prostredia v našom meste?
Životné prostredie súvisí so všetkým. Najmä
však so zdravím spoluobčanov. KNM leží v
kotline, kde je častým javom výskyt inverzií.
Všetko, čo vypustíme do ovzdušia nad našim
mestom, si postupne vydýchame sami. Aj to
bol dôvod, prečo som sa podujal byť predsedom petičného výboru a osobou poverenou
pre styk s médiami pri zámere vybudovania
recyklačného zariadenia pre ropné produkty

BLOWDEC na území mesta. Výsledkom bolo
historicky prvé a zároveň úspešné referendum, čo sa iste zapíše do histórie Slovenska.
Na môj podnet v súčinnosti s odborom ŽP bol
vyčistený Dubský potok, ktorý konečne dobre
vyzerá, a hlavne sa znížilo riziko jeho vyliatia
a poškodenia majetku občanov. Najpálčivejší problém sú však čierne skládky, treba ich
ošetriť, eliminovať, naučiť ľudí separovať.
Treba ľuďom vštepiť, že bez recyklácie to už
dnes nejde, vyrába sa množstvo obalov, čo
predstavuje tony odpadu, ktoré už nie je možné opätovne použiť. Tento odpad končí v prírode, čo jej veľmi ubližuje. Snažím sa ľuďom
priblížiť a vysvetliť tento problém, napr. aj na
sociálnych sieťach a pod.
Podľa môjho názoru na odbore životného
prostredia a výstavby nezametajú problémy
pod koberec, ale zaujímajú sa o ne, no nie
vždy sa problémy dajú vyriešiť v rámci legislatívy.
V takto krátkom priestore sa nedá opísať všetko, čo by som chcel. V prípade, že majú občania otázky, námety či nápady, môžu ma kontaktovať: 0915 824062, nebrastav@atlas.sk

odbornej a čitateľskej verejnosti, skúma problematiku rozptýleného osídlenia ako špecifického fenoménu osobitej územnej a hospodárskej konfigurácie Slovenska.
Lokalitami podrobného skúmania spôsobu
života v odľahlých sídlach (osadách, lazoch,
vrchoch, kopaniciach) sú autorom vybraté
tri slovenské obce s rozptýleným osídlením,
nachádzajúce sa v rozdielnych geografických
oblastiach. Z kysuckých obcí je skúmaná obec
Nesluša, resp. jej 22 rozptýlených osád v oblasti Javorníkov, ďalšou vybranou lokalitou
je hornonitrianska lazová obec Valaská Belá
(okres Prievidza), kde sa v horskom prostredí Strážovských vrchov nachádza 85 rozptýlených osád, a treťou skúmanou lokalitou je
obec Málinec v okrese Poltár s 23 osadami v
oblasti Veporských vrchov.
Autor vo svojej práci nielen skúma, ale aj porovnáva genézu rozptýleného osídlenia v jednotlivých lokalitách, formy vzájomnej výpomoci v živote kopaničiarskeho spoločenstva,
spoločné aktivity osadovej a medziosadovej
spolupráce tamojšieho obyvateľstva, eman-

cipačné aspekty života v odľahlých osadách a
dotýka sa aj perspektívy života v rozptýlenom
osídlení z pohľadu 20. storočia i súčasnosti.
Podrobnejšie tiež dokumentuje príčiny vysídlenia lazníckych osád v skúmaných lokalitách.
Aj keď ide o odbornú knižku, jej obsah má čo
povedať i laickej verejnosti, najmä všetkým
tým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spätí so
skúmanými osadami obcí Nesluša, Valaská
Belá a Málinec. Jednotlivé kapitoly knižky
sú vhodne dopĺňané fotografiami, mapovými
prílohami či autentickými výpoveďami respondentov, čím sa predmetné dielo ešte viac
približuje širokej verejnosti. Knižku odporúčam každému, kto sa aspoň trochu zaujíma o
laznícky spôsob života na Slovensku vo všetkých jeho podobách, pretože - ako uvádza i samotný autor knižky vo svojom prológu - táto
publikácia je venovaná všetkým obyvateľom
rozptýlených sídiel, ktorí ich podnes trvalo
obývajú, a zároveň aj tým, ktorí ich museli z
rozmanitých príčin opustiť.
Ing. Ján Grešák

Pavol Zátek), ktorý zasadol na svoj trón. S
radosťou prváčikov prijal a pristúpil k obradu
pasovania. Po ňom vyhlásil, že bude veľmi rád
a želá si, aby počas nasledujúcich deviatich
rokov do jeho hradu chodili pravidelne a robili mu spoločnosť. Prváci a prváčky sa kráľovi poďakovali a predviedli svoju šikovnosť
aj v pekných scénkach. Kráľ sa potom s nimi
rozlúčil a odobral sa v sprievode zbrojnošov,

dvorných dám a šašov do svojich komnát. A
keďže aj prváci boli už trošku unavení a najmä hladní, tak ich odviedli do komnaty hojnosti, kde sa posilnili. Čakala na nich totiž
ešte noc plná kúziel a prekvapení...
Veríme, že prváčikom sa u nás bude dariť a
želáme im veľa úspechov, trpezlivosti a odhodlania pri zdolávaní školských povinností.
Mgr. Katarína Halúsková
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Vojnové osudy
Kysúc a Kysučanov

národnému povstaniu, jednotkám SS či partizánskym jednotkám v spojení s Kysučanmi
a územím Kysúc. Nemenej zaujímavá je aj
tretia kapitola, ktorá mapuje vojakov z Kysúc
na frontoch v zahraničí. V ZSSR napríklad
vyzdvihuje pôsobenie viacerých Kysučanov v
1. československej partizánskej brigáde kpt.
Jána Nálepku, ale aj pôsobenie viacerých Kysučanov hlavne v odboji v Taliansku a Veľkej
Británii.
Publikácia prináša nové poznatky, archívne
dokumenty, dobové fotografie ale aj svedectvá pamätníkov týchto krušných čias. Bádať

Takýto
podnázov
nesie kniha Kysuce
1937 - 1945, ktorá na
sklonku roka vyšla z
dielne Kysuckého múzea v Čadci. Jednotlivé kapitoly takmer
300 stranovej knihy
sa venujú 2. svetovej
vojne, Wermachtu,
odboju, Slovenskému

D. Š.
KNM na Štúrovej ulici rozhodlo už po druhýkrát zorganizovať v predvianočnom čase Vianočnú kvapku krvi v spolupráci s Národnou
transfúznou stanicou Žilina. Podporiť tento
humánny čin sa rozhodli zamestnanci zariadenia ZpSaDSS aj verejnosť. Akciu podporil
aj ŽSK, za ktorý prišla darovať túto najcennejšiu tekutinu života Ing. Adriána Grigová.
Akcia mala úspech a darcovia vyjadrili dojmy,
že sa chcú zúčastňovať takejto akcie aj v budúcnosti.
Mgr. Slávka Kleinová

Vianočná kvapka krvi

SPRAVODAJSTVO

a zozbierať takýto rozsiahly materiál sa podujali piati autori Mário Janík, Miloš Jesenský,
Pavol Matula, Ladislav Paštrnák a Martin
Turóci. Práve prvý z nich pochádza z KNM.
Mário Janík sa histórii venuje ako amatér, napriek tomu je jeho prínos v publikácií značný.
Venoval sa najmä Dolným Kysuciam, a tak ju
obohatil o málo známe fakty. Viac sa dozviete
na besede, ktorá sa bude konať v mesiaci január v mestskej knižnici (presný čas konania
bude zverejnený na webovej stránke mesta).

Darovanie krvi je skutočným „darom života“,
ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom
chorým a po úrazoch. Hovorí sa, že človek,
ktorý získa krv od darcu, spolu s ňou dostane aj kúsok z darcu. Ak by to bola pravda, v
ľuďoch by sa aj takouto formou šírilo dobro.
Ale je to aj veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, preto sa Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
busov na trase Žilina - Nová Bystrica.
V cestovnom poriadku sú cyklobusy označené značkou „b“, premávať budú od 18. júna
do 28. augusta cez víkendy a sviatky.

CYKLOBUSY
Žilinský samosprávny kraj spustil v júni
2015 premávku špeciálne upravených cyklo-

V KNM budú stáť na 4 zastávkach: pri moste,
Vajanského ul., autobusová stanica a Kamence. Za bicykel si cyklista priplatí navyše 50
centov.

Cestovný poriadok SAD KNM - Žilina a späť
Smer Žilina

Smer KNM

4 45x 50x

4

5 00sa 10x 20x

5 10xi 20i 23x 50x

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

6 00xi 00s 05x 20x 36xs 40x 45a 45c

> PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR

6

05xs 07x 15x 20x 20ai 25a 29xe

30xsi 34xe 35x 40c 44pc 52c 1.7.-2.9.,28.-31.10

7 00xs 02x 10a 22x 30c 35xs 42x 51x

7 00xs 36

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

8 15x30sab 30

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

9 00s 05x 30 45x

10 00as 05x 30x 38x

10 10x 30x 30sa 33x 35x

11 00sa 00c 14sab 30c 40gc 45x 55

11 00xs 11x 25x 30

12 30x 34x

12 00xs 00sab 20x 25sa 30x 45x

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

13 05i 30sa 30x

14 10xe 15 15ci 25xei 29x 30sai 32x 45c 50x 59x

14 00 35x 37x 40x 48x 55x

15 08c10x 15xe 24gc 30sa 30xi 59sab

15 00 30s 35x 37x

16 00sa 10a 15x 16s 30xa

16 00xa 15c 30 30sab 50xs

17 00 14x 29nc 30x 33x 45sa

17 00 30x

18 00x 30 59sab

18 00 20x 30

19 00

19 30

20 00 30x

20 00x 30sa

21 35

21 00i 30x

22 00x 20sai

22 10x 25sa 35x

x-prac.deň

c-v dni šk. vyučovania

a-nedeľa, sviatky

s-v sobotu

b-cyklobus premáva od 18.6.-28.8.

g–v piatok

e-premáva do 7.1.,1.2.,29.2.-4.3.,24.3.-29.3.,

30xsi 34xe 35x 40c 44pc 52c 1.7.-2.9.,28.-31.10
n-nedeľa

cez Oškerdu
i

ide k/od INA

Cestovný poriadok SAD je platný od 13.12. 2015 do 10.12. 2016.

> OBRÁBAČ KOVOV

Požadujeme:
- vyučenie v príslušnom odbore
- prax minimálne 2 roky
- vítané oprávnenia: zvárač, viazač bremien, žeriavnik, vodič VZV

> NÁSTROJÁR

Požadujeme:
- vzdelanie v odbore so strojárskym zameraním ako nástrojár
/resp. strojný mechanik so zameraním pre nástroje a náradie,
sústružník /
- práca v trojzmennej prevádzke
- pracovná flexibilita

bb-ide do Banskej Bystrice

p-pondelok

Požadujeme:
- vyučenie v príslušnom odbore
- prax minimálne 3 roky
- spôsobilosť pre prácu v elektrotechnike - § 22
- schopnosť vykonávať prácu vo výškach
- vítané oprávnenia: zvárač, viazač bremien, žeriavnik, vodič VZV

> KOVÁČ

Požadujeme:
- vzdelanie v odbore so strojárskym zameraním
- absolvovanie odborných kurzov podľa druhu vykonávanej
činnosti vítané
V prípade záujmu životopisy prineste osobne alebo zasielajte na adresu:
OMNIA KLF, a.s., Oddelenie ľudských zdrojov, Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové
Mesto alebo na e-mailovú adresu personal@omniaklf.sk

INZP 1/2016
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Zatepľovanie
podporí štát

domov malo byť vyčlenených 30 miliónov €
zo štátneho rozpočtu. Toto opatrenie platí od 1. januára 2016, ale o dotáciu môžete
požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014. Ľudia môžu
požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii.
Usporiť na elektrickej energii a zlepšiť vzhľad svojho bývania chcú aj obyvatelia bytových domov. V roku 2015
šesť bytových domov bolo zateplených
alebo sa nich začali zatepľovacie práce.

Všetky podrobnosti, ako získať príspevok
na zatepľovanie rodinných domov, nájdu záujemcovia na jednom mieste. Ministerstvo
dopravy sa pre vytvorenie webovej stránky
www.zatepluj.sk rozhodlo na základe veľkého záujmu verejnosti o príspevok. Okrem
novej internetovej stránky bude ministerstvo dopravy prevádzkovať aj infolinku.
Maximálna výška príspevku na jeden rodinný
dom môže dosiahnuť sumu až 6 500 €. Tento rok by na realizáciu zateplenia rodinných

V stredu 25. novembra sa v sobášnej miestnosti mestského úradu konalo vyhodnotenie
Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého
pozemku /kvetinovú výzdobu/. S výsledkami súťaže prítomných oboznámil predseda
Komisie ochrany životného prostredia Ing.
Marián Mihalda, diplomy, vecnú a finančnú
odmenu odovzdal ženám primátor mesta
Ing. Ján Hartel. Ten vo svojom príhovore pripomenul, že si váži prácu týchto šikovných
žien, pretože vďaka svojej záľube zveľaďujú
prostredie pri svojej bytovke nielen sebe, ale
aj ostatným susedom a obyvateľom mesta.

Ďalší dar hasičom
(pokračovanie zo str. 1)
Po príhovore župana Juraja Blanára sa pristúpilo k požehnaniu nového auta, to vykonal vdp. Peter Holbička. Po protipovodňovom

Zároveň si uvedomuje, že odmena nepokryje
náklady, ktoré pri svojej práci vynaložili, ale
chce aby bola pre súťažiace poďakovaním a
motiváciou do ďalších rokov. Pán Mihalda zo
skúseností vie, že prítomné dámy počas roka
nebojujú len s nepriazňou počasia, ale často
aj s vandalmi, ktorí kvetinovú výzdobu ničia
i kradnú. Desiatim výhercom gratulujeme a
ďakujeme.
Kategória Dolné mesto: 1. Ing. Jana Špiriaková a Terézia Marčanová, Matice slov.; 2.
Štefánia Ševčíková, Lipová; 3. Mgr. Daniela
Galvánková, Matice slov.; 4. Terézia Cimlová,
Matice slov.
Kategória Horné mesto: 1. Frederika Maťašov-

ská, 9. mája; 2. Alena Nováková, ČSA; 3. Mgr.
Eva Mináriková, ČSA; Nadežda Behúňová, ČSA.
Štátne inštitúcie (DSS): 1. ZpSaDSS, Štúrova;
2. ZpSaDSS- Litovelská
D. Š.

vozíku, ktorý dostali hasiči pred mesiacom,
je IVECO druhým darom z MV SR. Verím,
že príležitostí, kedy budú môcť hasiči novú
techniku využiť, bude čo najmenej a naopak
verím tiež, že im bude výbornou pomocou pri
ich obetavej dobrovoľnej práci.

V rámci projektu pripravenosti Slovenska v
boji so živelnými pohromami dostali dobrovoľné zbory do konca roka dohromady 800
nových vozidiel Iveco Daily.

Hudobné dielnE
s prof. Belom Felixom

Na konci novembra zavítal medzi štvrtáčikov
Prof. Belo Felix, jedna z najznámejších osobností slovenskej hudobnej pedagogiky, ako
aj hudobno-dramatického vyučovania. Jeho
meno bolo deťom veľmi známe, nakoľko je
spoluautorom učebníc Hudobnej výchovy.
Detská dušička mu je veľmi blízka, dokáže
ju pochopiť a otvoriť jej svet hudby. Deti sa
razom ocitli v krajine Zázračno, plnej har-

Predvianočné
dobré skutky

Zvesti

mónie, zmysluplných melódií a hudobných
zážitkov. Hudobná dielňa im poskytla množstvo možností hry na hudobný nástroj, ktoré
Členovia Kysuckej kultúrnej nadácie sa rozhodli urobiť počas adventu pekný skutok.
Keďže k členom patrí aj primátor mesta Ján
Hartel a riaditeľ MKŠS KNM Juraj Čierňava,
vybrali spolu so sociálnou komisiou 6 rodín z
KNM, ktoré potrebujú sociálnu pomoc. Odovzdávanie finančnej pomoci sa uskutočnilo
na mestskom úrade v prítomnosti predsedu
KKN Jozefa Markuljáka, čestného predsedu
Antona Blahu a Dušana Mikolaja. Aj keď tento finančný dar zásadne neovplyvní fungovanie vybraných domácností, bol určite vhod-

D. Š.
s nadšením zvládli. Spoločne si zaspievali viacero krásnych pesničiek. Aby deti mali z hudby radosť, musia byť vnútorne zaangažované,
čo sa nám aj podarilo. Hudba prezentovaná
vo vyučovaní hudobnej výchovy má byť prameňom zážitkov. Dôležité nie je vyhľadávať
talentované deti, ale odkrývať ich talenty, nie
vyberať deti na určité činnosti, ale hľadať pre
deti rozvíjajúce činnosti.
ZŠ Nábrežná

ným prostriedkom, ako spríjemniť Vianoce
v týchto rodinách.
D. Š.
Harmonogram zasadnutí mestského
zastupiteľstva na rok 2016
1.štvrťrok
2.štvrťrok
3.štvrťrok
4.štvrťrok

10.3.2016
9.6.2016
8.9.2016
8.12.2016
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Bojovali
s počasím aj vandalmi

D. Š.
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Pytačky v priamom
prenose

KULTÚRA/ŠKOLSTVO

Zoskupenie štyroch ochotníckych hercov Babylonská štvorka si na konci novembra pripravilo
ďalšie predstavenie pre verných či občasných

Kristína
roztancovala KNM
V rámci svojho turné Horehronie 2015 zavítala Kristína 3. decembra aj do Domu kultúry v
KNM. Spoločne so sprievodnou kapelou to na
pódiu rozbalila tak, že diváci vstávali zo stoličiek
a spievali spolu s ňou.
Koncert sa začal piesňou Number One. Kristína
vybehla na pódium v zlatých trblietavých šatách
a predviedla svoje ladné pohyby. Nasledovali

divákov. Skoro dvojhodinový program začal
zábavnou scénkou, ktorej téma bola väčšine v
hľadisku blízka. Dvaja herci predstavovali nakupujúcich Slovákov na poľskom trhu, kde bol
prítomný poľský stánkar ochotný predať hocičo. Komentátor v podaní scenáristu PaedDr.
Pavla Záteka upozorňoval pomerov neznalých
divákov na slová a slovné spojenia, ktoré v slovenčine a poľštine rovnako znejú, avšak znamenajú niečo úplne iné a pri nakupovaní nás môžu
dostať do nepríjemnej až červeň na líca ženúcej
situácie.
Druhá divadelná scénka bola romantická. Zamilovaný cestujúci v osobnom vlaku zo Žiliny
do Vrútok sa v kupé zoznámi s pestrou škálou
cestujúcich: fanatickým fanúšikom futbalového
klubu Dunajov, mládencom s rozbitým nosom
cestujúcim na stretnutie kresťanskej mládeže,
sexi lyžiarkou...a na záver tou pravou. Roman-

tická scéna je však ukončená vyhodením zaľúbeného muža z vlaku pre neplatný, hoc i zadarmo,
lístok.
A samozrejme B4 nezabudla ani na najaktuálnejšiu tému - sv. Mikuláša. Hoci ten na doskách
Domu kultúry v KNM sa skôr snažil oklamať sociálnu a zdravotnú poisťovňu.
Nik z prítomných však netušil, že toto kultúrne
podujatie vygraduje v jeho závere, ktorý tvorili tradičné otázky z kýblika. Posledná otázka z
úst Vladimíra Papíka smerovala nie k divákom,
ale k svojej kolegyni Zuzke Lackovej: „Vezmeš
si ma?“. Pokračovalo to zásnubným prsteňom,
slovom „áno“ a zopár slzami. Diváci boli touto
romantickou scénou nadšení a tlieskali dlhšie a
silnejšie ako inokedy.
Tak po tomto sme zvedaví, čo nám títo štyria
kreatívni improvizátori ešte pripravia.
D. Š.

hity V sieti ťa mám,
Jabĺčko a nechýbali
ani pomalšie piesne
Pri oltári, Vráť mi
tie hviezdy či Ešte
váham v reggae
verzii. Vystúpenie
dotvárali podmanivé svetelné efekty.
Atmosféra bola po
celý čas príjemná.

Na populárnu slovenskú speváčku sa prišlo
pozrieť aj veľa mladých fanúšikov. Malé deti
dokonca ovládali slová piesní tak dokonale, že
samotná hviezda zostala prekvapená. Riadiac
sa heslom najlepšie na koniec, Kristína v závere
odspievala očakávané hity Ta ne a Horehronie.
Po vytlieskanom prídavku nasledovala autogramiáda.
Dominika Chrastová
foto: Patrik Ratajský

Hodina so včelárom
Jednou z tém, ktoré preberajú žiaci šiesteho
ročníka je aj téma „Včela medonosná“. Žiaci sa
učia najmä o význame a živote tohto maličkého
ale o to užitočnejšieho tvora. Aby ich vedomosti boli bohatšie a trvalejšie, zorganizovali sme
pre nich zaujímavé dopoludnie, medzi šiestakov
zavítal vzácny hosť včelár Miroslav Káčerík aj s
pani včelárkou, tetou Hankou. Počas projektového dňa sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavé
informácie o včele medonosnej priamo z úst
pána včelára, určite aj také veci, ktoré by már-

Zápis prvákov
sa posúva
V zmysle nového školského zákona sa zápis
prvákov posúva z januára na termín od 1. – 30.
apríla v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V zmysle uvedeného

Biblický príbeh ožil
(pokračovanie zo str. 1)
A aby všetko bolo tak, ako má byť v správnej
maštali, vedľa pódia si na sladkom sene pochut-

ne hľadali v literatúre. Získali nové vedomosti
o spôsobe chovu a starostlivosti o včelu medonosnú, vyskúšali si zhotoviť sviečku z pravého

včelieho vosku, ktorou sa určite potešia aj pri
vianočnom stole. Na záver mali možnosť pochutnať si na oblátkach so sladučkým a zdravým
medom priamo od včelára. Veríme, že aj takouto
formou výučby sa nám darí u detí vzbudiť záujem o prírodu a uznanie práce takých ľudí, ako je
práve pán včelár. Naše veľké poďakovanie patrí
p. Káčeríkovi a p. Hanke za to, že si opäť našli
čas a prišli medzi nás, aj za to, že sa nám venujú
pravidelne už niekoľko rokov bez nároku na odmenu a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti našim deťom, možno budúcim včelárom.
Žiaci ZŠ Nábrežná, vyuč. biológie

mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
10.12. prijalo VZN č. 11/2015 s určením času
a miesta zápisu detí do ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti KNM. V KNM je zákonný zástupca
dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5.
apríla 2016 v čase od 13.00 – 17.30 hod. Rodičia na zápis prinesú: meno, priezvisko, dátum
narod., rod. číslo, miesto narodenia, národnosť,

št. občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa, tiež meno a
priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalý pobyt rodiča. Na zastupiteľstve bolo prijaté aj VZN
č. 10/2015 o školských obvodoch, jeho úplné
znenie je zverejnené na webovej stránke mesta.
V tomto roku sa posúva aj termín predkladania
žiadostí o prijatie do MŠ pre nasledujúci školský
rok. Termín je od 30.4. – 31.5.

návali ovečky a kozičky. Tento večer bol spríjemnený podávaním čaju s rumom pre dospelých,
ochuteného čaju a sladkostí pre deti od primátora mesta.
Veľké poďakovanie patrí Ing. Pavlovi Šutému
za zabezpečenie živých zvieratiek, ktoré pote-

šili všetky detské dušičky. Nemalé poďakovanie
patrí aj ostatným súborom Babylon, Didero,
Shema, Nová Kysučanka, ktoré nám adventný
čas spríjemňujú svojim umením už niekoľko
rokov.
D. Š.
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KNM - Niekoľko stoviek párov malých
nožičiek cupotalo v
sobotu 5. decembra
na námestie. To sa
tí najmenší obyvatelia nášho mesta
vybrali so svojimi
rodičmi
očakávať
vzácnu návštevu. Sv. Mikuláš ich nenechal dlho
čakať, prišiel načas s poriadnou posilou, dvoma
čertami a dvoma anjelikmi. Spoločne s deťmi
rozsvietil vysoký strom aj vianočnú výzdobu.
Príjemné teplé popoludnie spôsobilo, že nik sa
domov neponáhľal. Ľudia postávali v hlúčikoch
na námestí v príjemných rozhovoroch a pri
punči. Kto mal chuť, sa vybral o 17:00 hod. do
domu kultúry na divadelnú rozprávku Mrázik v
podaní Divadla Bum Bác.
D. Š.
KNM - Do nášho
mesta zavítala vzácna návšteva. Najskôr
nezbední škriatkovia
rozveselili čakajúce
deti na námestí rôznymi hrami a spoločným tančekom. Keď
už im tancovanie šlo
na jednotku, veľké očakávanie sa naplnilo. V
prítmí vyzeral prichádzajúci vysvietený Coca-Cola kamión akoby naozaj prišiel z ďalekého
mýtického severu. Santa dievčatá a chlapcov
privítal a hneď sa pustil do práce, teda do fotenia sa s deťmi na pamiatku. Zároveň si vypočul
ich tajné želania.
D. Š.
MŠ 9. mája - Deti vítali 4. decembra v triedach
Mikuláša a jeho pomocníkov anjela a čerta.
Mikuláš otváral vrece a vyberal z neho darčeky
pre všetky dobré deti. Čertisko Bertisko, tak sa
predstavil deťom, vyhľadával svojich nezbedných kamarátov, ktorých hneď označkoval čiernou farbou, avšak anjel deti ochránil, obdaroval
ich úsmevom, pohladením a tiež ako ináč, než
sladkosťou, ktorú vyberal z košíka.
Bc. Monika Žilková

MŠ Litovelská - Vrčanie motorky, trúbenie
štvorkolky vylákalo deti do okien. Čo tam vi-

Zvesti

deli, im vyrazilo dych. Mikuláš na motorke a
jeho pomocníci anjel s čertom na štvorkolke!
Netradičná mikulášska návšteva sa previezla po
školskom dvore a šťastné očká detí ich túžobne
volali dnu. Škôlkari vzácnej návšteve zaspievali,
zarecitovali a v závere sa dočkali toho, po čom
najviac túžili – po balíčkoch plných dobrôt.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová

MŠ Budatínska Lehota - V piatok 4. decembra
prišiel Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi
a plnou nádielkou balíčkov. Deti so žiariacimi
očkami sledovali Mikuláša s anjelikom, ale niektoré aj trochu bojazlivo pozorovali strapatého
čerta. Štedrý Mikuláš obdaril všetky deti hneď,
ako mu zaspievali mikulášske piesne, zatancovali a odrecitovali milé básničky.
Anna Murková

MŠ Komenského - V piatok deti nedočkavo čakali na Mikuláša. Bodaj by nie, veď Mikuláš má
v detskom srdci svoje špeciálne miesto. Všetci
boli celý rok veľmi dobrí, takže nebol najmenší
dôvod myslieť si, že nepríde. Za pekné privítanie, piesne, básne, veršíky odmenil Mikuláš deti
balíčkami plnými sladkostí.
Eva Janiková, zástupkyňa MŠ

CSS Fantázia - Už tradične v predvianočnom
čase na Mikuláša navštevuje miestny SSV KNM
svojich priateľov v Centre sociálnych služieb
Fantázia. I tento rok 3. decembra zástupcovia
SSV KNM Milka Sovíková, Ing. Alžbeta Čučiaková a Magdaléna Harceková a poslanec Dušan
Mičian navštívili toto zariadenie a priniesli
klientom darčeky. Obyvatelia spolu so svojimi
vychovávateľmi im pripravili pekný program,

najmä sa predstavili scénkou o Troch chrobákoch.
Magda Harceková

ZpS a DSS - V piatok 4. decembra sa seniori stretli v spoločenskej miestnosti zariadenia, kde
očakávali príchod Mikuláša, čerta a anjela. Na
ich návštevu sa pripravovali celý týždeň a všetky
miestnosti zariadenia dýchali vianočnou atmosférou. Mikuláš k nim zavítal s čertom a anjelom
a poprial starkým krásne a požehnané Vianoce.
Mgr. Katarína Krasňanová

JDS - Členovia a sympatizanti Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Vadičove náležite oslávili sviatok sv. Lucie, panny a mučenice. Luciový
sprievod v dobovom ustrojení a za zvukov trúbky a zvonca prechádzal obcou už deň predtým
od 12.00 hod. Husími krídlami a čarovným korením odohnali z domácností všetko zlé, za čo
boli obdarovaní domácimi koláčmi, sladkosťami
a nechýbala ani finančná podpora. Srdečne ďakujeme.
Výbor ZO JDS D. Vadičov

ZŠ Clementisova - Deti zo Školského parlamentu
pri ZŠ Clementisova spolu so svojimi spolužiakmi štvrtýkrát usporiadali charitatívnu akciu Vianočné trhy. Boli určené rodičom, starým rodičom
i širokej verejnosti a uskutočnili sa 12. decembra.
Návštevníci si mohli pozrieť a zakúpiť výrobky a
sladké dobroty vlastnoručne zhotovené žiakmi
a priateľmi školy, prípadne potešiť blízkych kúpou originálneho darčeka. Výťažok z akcie šiel na
podporu detí rodín v zlej finančnej situácii a na
liečbu vážne chorej spolužiačky.
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ADVENTNÉ SPRAVODAJSTVO

ADVENTNÉ
SPRAVODAJSTVO

i
SPOMIENKY
Aj keď si navždy odišla, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 14. decembra 2015 sme si pripomenuli
prvé smutné výročie, čo nás opustila naša
milovaná manželka, mama, starká a prastarká,
sestra a švagriná
Zdenka ŠEVČÍKOVÁ zo Snežnice.
S láskou na ňu spomínajú manžel, deti s
rodinami, sestry a brat s rodinami, švagriná s
rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Strata drahého stále bolí...
Dňa 2.1. 2016 bude rok, čo navždy odišiel
môj manžel, starostlivý otec, dedko a
pradedko
Anton ŠIMO, bývalý pedagóg
S úctou a láskou spomína manželka a synovia
Igor a Branislav s rodinami.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 14.12. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Jozefy VENDRINSKEJ, rod. Kuffovej
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry a
syn s rodinami.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 26.1. 2016 si pripomenieme
4. výročie úmrtia
Ľubomíra MEČIAKA z Dolného Vadičova
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéra a
ostatná rodina.
Svoj život si mal rád, vedel si ho užívať.
Tvoje láskavé srdce prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohol ďalej žiť.
Ťažko je bez Teba, už nič nie je také,
aké bolo predtým.
Nás si tu zanechal v smútku a bolesti, už niet
návratu, ani nádeje,
len cestička k Tvojmu hrobu nás zaveje.
16. januára si pripomenieme nedožité 60.
narodeniny
Ervína PRIEČKA
S úctou a láskou spomína manželka a obaja
synovia s rodinami.
Dňa 10.1. 2016 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia našej mamy, starkej a
prastarkej
Vilmy MINDEKOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína dcéra Anna s
manželom a vnučky s rodinami.

Dňa 29.1. 2016 si pripomenieme smutné 10.
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Ignác JÁTI z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, 2 dcéry
a syn s rodinami.

Neskutočne rýchlo ten čas letí, deň za dňom
uteká,
no v každom z nich Ti patrí naša spomienka.
Je to už 5 rokov, čo nie si medzi nami,
zabudnúť nemôžeme, rodina a známi.
Deň Tvojho odchodu v srdci vrytý máme,
s láskou a úctou na Teba spomíname.
Dňa 22.1. 2016 si pripomíname 5. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Vladimíra PSOTNÉHO
S úctou a láskou v srdci spomínajú manželka,
syn, dcéry s rodinami.
Dňa 7.12. 2015 sme si pripomenuli 25. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Michal VRÁBEL
S láskou spomínajú deti, nevesta, vnúčatá a
ostatná rodina.

Dňa 2.11. 2015 nás navždy opustil
Vladimír TARHAJ
vo veku 55 rokov.
Česť jeho pamiatke, manželka.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
8. januára uplynie 11 rokov, čo náš opustila
naša drahá
Anička ŠVÁBIKOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s
rodinou.
Nebom sa plaví moja duša čistá,
dívam sa z výšky v pokoji,
nebeský otec náruč mi nachystal,
neplačte, už nič ma nebolí.
Keď vyschne slza posledná na tvári,
poviem si tíško zbohom,
Vám najkrajšia hviezda jasne zažiari,
obláčok modrý, ja tam miesto mám.
Dňa 9.1. 2016 bude tomu 2 roky, čo nás opustil
Milan LALINSKÝ z Kysuckého Nového Mesta
Spomína priateľka Lydia s rodinou a sestra
Anna s rodinou a priatelia.

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

Dňa 19.11. 2015 si Pán povolal do večnosti
vo veku 74 rokov nášho milovaného manžela,
otca, starého otca, brata, švagra, krstného otca
Rudolfa BEHÚŇA
Ďakuje celej rodine, priateľom, susedom a
známym za prejavenú sústrasť, kvetinové dary
a účasť na poslednej ceste. Osobitne ďakujeme
za dôstojnú rozlúčku p. kaplánovi Štefanovi
Fábrymu, p. A. Ďuriakovej, p. Orieščikovi a
pohrebnej službe p. Pošteka. Pán Boh zaplať
administrátorke p. Bielešovej za jej pomoc a
ľudský prístup.
S vďakou manželka, dcéra a syn s rodinami.
Stíchlo srdce Tvojej šľachetnej bytosti,
ktoré pre nás najdrahším pokladom bolo,
nás si tu zanechal v zármutku, bolesti,
len vďačná spomienka, otecko drahý,
na Tvoju lásku ako drahokam zostala...
Dňa 30.11. 2015 nás opustil náš drahý otec,
manžel, dedko, brat, švagor a priateľ
Jozef SPÁL
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a
známym za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku
zároveň patrí p. farárovi Uskobovi, p.
Ďuriakovej a pohrebnej službe p. Pošteka.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.

STREDA

6.1.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 2

SOBOTA

9.1.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

10.1.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

16.1.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17.1.2016

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

23.1.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24.1.2016

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

30.1.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

31.1.2016

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 134

NAJČASTEJŠIE MENÁ NOVORODENCOV 2015
Podľa evidencie slovenských matrík najobľúbenejšími menami pre
novorodencov sa stali Jakub a Ema. Pri výbere chlapčenských mien
v KNM v roku 2015 dominovali Damián, Matej, Matias, Dávid, Andrej. Do prvej päťky dievčenských mien v našom meste patria Kristína, Ema Sofia, Dominika a Katarína. V porovnaní so slovenským
rebríčkom sa kysuckí rodičia zhodli len pri menách Sofia a Ema.
Nájdu sa však aj mená, ktoré sú v iných krajinách bežné, no u nás
pôsobia netradične. Do našej matriky boli zaevidované dievčatká
Maša, Lara, Jasmin, Šarlota, Natally, Lujza či Liliana. Chlapci rozhodne nezaostávali: Samuel Radoslav Enrigue, Saimon, Leo, Alex
a Tobias.

MANŽELSTVO UZAVRELI

PRIANIE
Vážení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZŠ KNM Dolinský
potok - Suľkov, vážení rodičia a žiaci.
Na prahu piateho desaťročia života a práce školy do ďalších rokov Vám
úprimne želám pevné zdravie, šťastie a úspechy v rodinnom i pracovnom živote. Vás, ktorí ste našu školu úspešne absolvovali (za 40 rokov
je Vás spolu 2015, z toho zapísaných do kroniky cti školy 78), srdečne
pozdravujem a prajem Vám v živote veľa dobrého. S úctou spomínam
aj na 23 bývalých spolupracovníkov (9 pedagogických a 14 hospodárskych), ktorí sa, žiaľ, našich dní nedožili. Česť ich pamiatke!
Mgr. Ľudmila Bakošová, prvá riaditeľka školy

OPUSTILI NÁS

Miloš Kameniščák a Erika Psotová
Jakub Ivanicz a Denisa Kopasová
Michal Nekoranec a Dominika Skruteková
Michal Holák a Iveta Gregorová

NARODENIE DETÍ

Ján Franc
Zuzana Šefarová
Jozef Spál
Margita Šušková
Anna Ščambová
Ing. Jozef Vahančík
Mária Svrčková
Pavol Tóth

Zvesti

Patrik Janota,
Viktória Trnková,
Alex Palkov,
Soňa Viselková,
Ema Labudová,
Terézia Greňová,
Veronika Karasová
Sára Ondrušková,
Matúš Kormanec,
Tomáš Šustek.

 66 rokov
 86 rokov
 80 rokov
 76 rokov
 79 rokov
 76 rokov
 93 rokov
 61 rokov
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POĎAKOVANIE

i
Správne znenie tajničky z čísla 12/2015
znie: „...pravda sa vytráca.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. René Klein, Sládkovičova
1231/39 - 33, KNM - 6,00 €; 2. Ľuboš
Vlček, Radoľa 83 - 5,00 €; Lýdia Buč-

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

kidas,
Kamen,
Mann,
baryt
Regional
Service
Network
Valér
Vendrinský
(skr.)

ková, Murgašova 689/38 - 6, KNM 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ
KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci,
prípadne predchádzajúci pracovný deň.
Správne znenie tajničky z čísla 1/2016 spo-

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.1. 2016.



1

Dickens: Rob toľko dobra, koľko len môžeš, ...
dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA

autor
dva
obyvateľka
krížovky:
nevylaďuj
kôrovce Slovenska
Jaroslav
Jablonský

mužské
meno

ruský
súhlas

urobíme
uhľovodík
krotkým

kríženec
soboľa
a kuny

oh

Letecké
opravovne

odťal
2. časť
tajničky
mililiter
(zn.)

1. časť
tajničky

americký
zbavenie
dirigent
vlhkosti
(Michael)

rehoľa

prudko
dolu
zmenkový
ručiteľ
šachová
remíza
slonie
zuby

ak

radón
(zn.)

európsky
štát
básnik
(kniž.)

nemecký
spisovateľ

obyvateľ
Saska
zahrotená
žrď

malý kôň

hlas kravy

kypri
pluhom

spojka

3. časť
tajničky
ťažký
nerast

ženské
meno

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

1

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 12/2015 znie: „chameleón“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Elena Mária Holiačová, ČSA 1306/13, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v
Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod.
do 17,00 hod., najneskôr do 29.1. 2016.Jedno z detí, ktoré pošle
správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu:
Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20.1. 2016,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K	
K
K

1. Remeselník vo vyhni.
2. Kačica.
3. Kvetiny.
4. Zákusok.
5. Knižka.
6. Pohonič.
7. Mliečny nápoj.
8. Samica býka.

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

Zvesti
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Mikulášsky turnaj
v Jude

Komisia kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v KNM žiada verejnosť, športové
oddiely a kluby o zasielanie návrhov na nominácie do ankety Športovec Kysuckého Nového Mesta za rok 2015.
Navrhnutých športovcov v kategóriách: jednotlivci, športové kolektívy a tréneri, odôvodnite a ich najlepšie výkony a úspechy za
rok 2015 doložte napr. výsledkovými listinami, kontaktmi na športovcov a oddiely. Na
základe týchto návrhov komisia vyberie najlepších športovcov.
Vyhodnotenými môžu byť športovci a tréneri, ktorí reprezentujú kluby a oddiely v KNM
alebo sú občanmi mesta a reprezentujú kluby
a oddiely nesídliace v KNM. Návrhy posielajte
do 15.1. 2016 na adresu: Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01
Kysucké Nové Mesto alebo mailom
kovacikova@mskknm.sk.

Vo štvrtok 3. decembra 2015 usporiadal klub
Judo San KNM 4. ročník Mikulášskeho turnaja v džude pre členov klubu ako aj pre školákov zo školského klubu ZŠ Dolinský potok.
Školáci sa na turnaj tešili, pretože ho už poznajú z minulých rokov a vedeli, že po namáhavom dni v škole budú môcť vybiť svoju pohybovú energiu, pretože v škole musia sedieť
a dávať pozor.
Každý ročník mal samostatnú kategóriu, to
znamená, že osobitne zápasili prváci, osobitne druháci, atď. Prvé tri miesta v každej kategórii boli odmenené diplomami a peknými
cenami. Školáci zápasili na zemi, aby sa predišlo zraneniam pri pádoch.
Po družinároch prišli na rad členovia klubu,
ktorí si zmerali sily v súbojoch v postoji, ako je
to v džude zvykom. Tu sa stretli dvojice a trojice
vyrovnaných kvalít a tie sa postarali rodičom a
ostatným divákom o skvelý turnajový zážitok.

Hádzaná po jesennej časti
3. kolo v minihádzanej usporiada MŠK HO
KNM v nedeľu 24.1. 2016 v Mestskej športovej hale KNM od 9.00 do 15:00 hod.

Minihádzaná chlapci roč. narodenia 2005
a mladší (prípravka)
Výsledky družstiev MŠK
Hádzanársky oddiel KNM
A družstvo

1.kolo Bojnice

2.kolo Topoľčany

KNM - Martin

23:7

23:1

KNM - Bojnice

14:11

19:6

KNM - Hlohovec

18:15

15:15

KNM - Topoľčany

20:11

8:8

KNM - P. Bystrica

21:15

11:18

KNM - Bojnice

18:10

15:11

KNM - Hlohovec

8:12

9:12

KNM - Topoľčany

16:4

10:7

KNM - P. Bystrica

17:7

9:6

B družstvo

Mladší žiaci
Naše družstvo skončilo po
jesennej časti majstrovstiev
Trenčianskeho a Žilinského
kraja na 2. mieste, čím postúpilo do československej
ligy. V nej hrajú i prvé Bojnice a Martin, ktorý skončil na
3. mieste. Z ČR hrajú tri prvé
družstvá zo Severomoravského kraja.

V pondelok 7. decembra 2015 sa uskutočnila súťaž pre školákov zo školského klubu ZŠ Clementisova. Aj na škole, kde sme
len tento rok otvorili krúžok džuda, sa
našlo dosť zápasuchtivých školákov. Prekvapili najmä štvrtáčky, ktoré zvádzali urputné boje. Napokon boli všetky kategórie
odmenené diplomami a peknými cenami.
Turnaj bol organizovaný v spolupráci s Centrom voľného času KNM.
Stanislav Kuchár

Výsledky KNM z 1. kola vo Frýdku - Místku
KNM - Martin		
11:10
KNM - Kopřivnice		
13:12
KNM - Frýdek-Místek
14:14
KNM - Bojnice		
20:23
KNM - Karviná		
10:20

2016
JANUÁR
Po
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Pi 1
So 2
Ne 3

FEBRUÁR

4
5
6
7
8
9
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16
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18
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21
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23
24

25
26
27
28
29
30
31

4
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7
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4
5
6
7
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9
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17
18
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23

24 31
25
26
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28
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APRÍL
Po
Ut
St
Št
Pi 1
So 2
Ne 3

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

Zvesti

Vážení seniori.
„Zdravie, šťastie, pokoj svätý, vinšujeme Vám...“, tak znejú slová v mnohých našich slovenských koledách. Preto
aj ja na začiatku roku 2016 chcem sa pripojiť k mnohým
gratulantom a zo srdca vám popriať skutočne pevné
zdravie, silu, pohodu a elán, aby ste v pokoji prekonali
všetky životné nástrahy, ktoré prinesie tento rok. Nech
máme radosť z úspechov našich detí a vnúčat, nech sme
voči sebe tolerantní a nech sme povďační za každý deň.
Nadežda Behúňová, predseda OO JDS KNM
Všetkým pracovníkom úseku opatrovateľskej služby
chcem poďakovať za ich prácu v minulom roku a v novom
roku popriať veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom aj pracovnom živote
Janka Virdzeková
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Na začiatku nového roku 2016 prajeme členom Spolku
sv. Vojtecha i ostatným spoluobčanom nášho mesta
veľa zdravia spokojnosti, lásky a Božieho požehnania.
Zároveň by som sa chcela poďakovať za dobrú spoluprácu
a podporu vedeniu mesta, školám, inštitúciám v meste,
RKFÚ, MsZ, médiám a niektorým jednotlivcom, dúfajúc,
že nám priazeň zachováte aj naďalej.
S úctou a vďakou
Magda Harceková, Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM
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Novoročné priania

Najlepším brankárom 1. kola sa stal Lukáš Janík z KNM. 2. kolo organizuje MŠK HO KNM
v nedeľu 17.1. 2016 v Mestskej športovej
hale KNM od 9:00 do 16:00 hod.
Oddiel hádzanej hľadá ďalších chlapcov narodených v rokoch 2004 - 2007. Záujemci
sa môžu prihlásiť v dňoch pondelok a streda
v čase od 16:00 do 17:30 hod. v mestskej športovej hale.
Pavol Kubala
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Nominujte najlepších
športovcov
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8.1. 2016, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
9.1. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Ples športovcov 2016
3. ročník plesu pre športovcov, priaznivcov
športu a ich priateľov.

KULTÚRNE SPEKTRUM

16.1.2016
Dom kultúry KNM
7. rybársky ples
MO SRZ KNM pozýva na 7. rybársky ples. Hrať
bude skupina Primátor a FS Jedľovina.Bohatá
tombola.
vstupné: 29 €
(prípitok, káva, pochutiny, švédske stoly).
22.1. 2016
Dom kultúry KNM
Na Kysuciach pri muzike
Folklórny súbor Jedľovina Vás srdečne pozýva
na prvý folklórny ples. Do tanca Vám zahrajú: FS
Jedľovina a TRIO BAND. Môžete sa tešiť na tom-

bolu a vynikajúci kultúrny program. Špeciálnym
hosťom budú divadelníci z B4.
Dress code: spoločenské
oblečenie
vstupné: 23 € (prípitok, večera, víno,
minerálka, polnočné
občerstvenie)
23.1. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Diskoples
CSA Agency pozýva na ples plný hitov 70., 80. a
90. rokov i novšie.
Vstupné: 15 € (pizza, cola)
24.1. 2016, 16:00 h.
Dom kultúry KNM
Zimná rozprávka
Predstavenie pre najmenších v podaní divadelného súboru Hotel Mária. Krásny príbeh malej
princeznej, siroty, ktorú pred zlým osudom ukryjú do iného kráľovstva. Tu ju vychováva chudobný pastier a nik nevie o jej pôvode.
Vstupné: 2 €

Vianočne v knižnici
V Mestskej knižnici KNM, v oddelení literatúry pre dospelých, mohli počas decembra
návštevníci vidieť výstavu drevených betlehemov ručne vyrobených Kysučanom Milanom
Bilešom. Okrem jasličiek zobrazovali betlehemy aj obyčajných ľudí v krojoch, nechýbalo
ani stvárnenie Kysučanov. Medzi regálmi bol
sprístupnený valašský, važecký, slovenský aj
národný betlehem.
Ešte pred vstupom do tohto oddelenia každého milovníka kníh potešil knihovnícky
stromček. Bol opäť vyšší, z 1200 cm vyrástol
na 1500, mal 48 poschodí a na jeho stavbu
poslúžili tri stovky kníh.
Knihovníčky prajú všetkým obyvateľom mesta do nového roku 2016 veľa zdravia, šťastia,
lásky, Božieho požehnania a množstvo chvíľ
strávených pri dobrej knihe.
D. Š.

27.1. 2016, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.

Kysucké Nové Mesto

30.1. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
XIII. reprezentačný ples mesta
Mesto KNM pozýva na XIII. reprezentačný ples
mesta. Hrať bude Viva Band, bohatý program a
tombola.
Hosť večera: Mirka PARTLOVÁ
vstupné: 29 € (večera, víno, káva, prípitok)
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