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Vyhrajm
si detské
ihrisko

Perinbabe sa nechcelo, ale
Dedo Mráz nadúchal klzisko
ValérVendrinský

Vianočné prázdniny boli ako tradične
na blate. Preto sa realizovali tieto typické vianočné športy ako pozeranie
telky, počítače a prejedanie. Perinbabe
sa nechcelo snežiť. Až po novom roku
vyprášila jeden malý vankúšik, aby sa
nepovedalo. Dedo Mrázik, aby neostal
v hanbe, začal vykonávať svoje remeslo. A to využili dobrovoľní hasiči a pracovníci MsÚ a Údržby mesta a spravili
klzisko. Pozorovali sme dva dni a čakali ako hladní pri peci na dopečenie
buchiet, či nám to klzisko dozreje.
Hurá! Podarilo sa. Vytiahli sme korčule a začali sme kresliť s nimi na klzisku
prvé háky-báky.

viac na str. 5

Turistika
na prelome rokov

Začiatky špeciálnej
materskej školy

Dňa 26.12. 2015. usporiadal ŠKT KNM
34. ročník Svätoštefanského zimného výstupu na Vreteň - 819,5 mnm v
Kysuckej Vrchovine. V skoré ráno sa
vybralo z Radole 532 zaregistrovaných
účastníkov. Počasie na toto ročné obdobie bolo viac ako priaznivé a vôbec
nič nenasvedčovalo tomu, že sa práve
ujala vlády pani Zima. Štart bol priebežný, cesta na vrchol pripomínala
dlhý nekonečný ľudský reťazec. Tesne
pod vrcholom turistov privítal nový
upravený turistický prístrešok a nový
masívny drevený kríž. Pri tejto príležitosti je nutné poďakovať všetkým
zanietencom z Radole za krásne dielo
– nový kríž a prístrešok a za úpravu celého chodníka.

V septembri sme otvorili Špeciálnu
materskú školu. Jej otvorenia sa zúčastnili aj mnohí vzácni hostia. Medzi
nimi prednosta OÚ v Žiline Ing. Vladimír Macášek, vedúca oddelenia metodických a odborných činností odboru
školstva OÚ v Žiline RNDr. Dana Čuláková, PhD. a primátor mesta KNM Ing.
Ján Hartel.
Od prestrihnutia pásky a otvorenia
materskej školy prešlo niekoľko mesiacov. Môžeme preto už povedať, že
všetky deti ju veľmi radi navštevujú.
Tešia sa na svoje pani učiteľky, na nových kamarátov, obľúbené hračky, ale
aj na spoločnú prácu v triede. 14 detí
navštevuje dve triedy – jednu slniečkovú a druhú dúhovú. Obe sú veľmi pekne vymaľované a krásne rozprávkovo
zariadené.
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NOVOROČNÝ PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA ING. JÁNA HARTELA
Vážení občania,
uplynulý rok bol prvým rokom aktuálneho
volebného obdobia, rád by som spomenul
výsledky za toto obdobie. Rok 2015 hodnotím ako úspešný, zároveň však veľmi hektický. Snažili sme sa zachovať nastúpenú cestu
z predchádzajúceho volebného obdobia v oblasti investícií zameraných na revitalizáciu
a zveľadenie majetku mesta, pričom sme sa
snažili o maximálne hospodárne nakladanie
s vlastnými zdrojmi a o získavanie externých
finančných zdrojov, predovšetkým z EÚ.
Dosiahli sme tak opätovne vysoký objem investícií bez zadlženia mesta. V nasledujúcich
riadkoch uvádzam najvýznamnejšie z nich:
Z Operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika sme získali prostriedky na projekt: Stavebné úpravy
a prístavba Domu kultúry v KNM. Náklady projektu predstavovali 709 091,32 €,
z toho vlastné prostriedky boli vo výške
136 255,60 €. Projekt bol zrealizovaný
v časovo veľmi krátkom úseku, ktorý bol
daný podmienkami výzvy. Podarilo sa to
vďaka obrovskému nasadeniu samotného
zhotoviteľa diela, úzkej spolupráce riadiacich zložiek, vedenia mesta, investičného
oddelenia, stavebného dozoru, projektanta,
vedenia MKŠS a poľského partnera - gminy

Lodygowice.
Z vlastných prostriedkov sme vybudovali
spevnené plochy a technickú infraštruktúru pri bytových domoch s. č. 2822 a 2823
v hodnote 165 000 €.
Pomocou zdrojov EÚ, vlády SR a vlastných
prostriedkov sme uskutočnili stavbu Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky v KNM.
Náklady projektu boli 1 320 000 €, z toho
o 692 000 € stála zdravotnícka a výpočtová technika a 602 000€ zateplenie, výmena okien, stavebné úpravy a dátová sieť.
26 000 € predstavovali ostatné výdavky
spojené s projektom. Nenávratný finančný príspevok z EÚ a vlády SR predstavoval
1 070 000 €, vlastné prostriedky, ktoré boli
na polikliniku vynaložené, sú 250 000 €.
Aby sme vytvorili podmienky pre ďalší rozvoj bytovej výstavby v severovýchodnej časti

mesta, po odblokovaní územia na základe
úspešných rokovaní s vládou SR o zmene
trasy vodnej cesty, sme dali vypracovať Doplnok č. 2 k Územnoplánovacej dokumentácii mesta v cene 9 617 €. Zároveň sme začali
pracovať na novom Územnom pláne mesta,
doterajšie náklady predstavujú 31 132 €. Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je 12 624 €. Dokončenie
schvaľovacích procesov prebehne až v roku
2016.
Príprava územia pre atletickú dráhu na mestskom štadióne stála 63 562,28 € a samotná
revitalizácia bežeckého oválu – tartanová
atletická dráha 113 073 €. V súvislosti s realizáciou tohto zámeru, by som chcel osobitne
poďakovať firmám INA Kysuce a NN Slovakia za významnú sponzorskú podporu tejto
investície predstavujúcu cca 1/3 nákladov.
Za zmienku stojí aj úsilie mesta o riešenie
problematiky, ktorá sa bytostne dotýka každého obyvateľa mesta a samozrejme každého podnikateľského subjektu na území
mesta, ide o zaťaženie mesta dopravou. Za
jediné zásadné riešenie tohto problému považujeme vybudovanie diaľnice D3 a najmä
vybudovanie privádzača spájajúceho diaľnicu
D3 a cestu prvej triedy I/11 s priemyselnou
zónou. Z podnetu mesta boli opakovane zasielané žiadosti na riešenie tejto problematiky podporené účastníkmi stretnutí primátora so zástupcami výrobnej, podnikateľskej
sféry a politických strán, na ministerstvo
DVaRR SR. Na základe žiadostí, po postupnom vyjasnení stanovísk, začalo v máji minulého roka jednanie medzi investičným riaditeľom NDS Ing. Kováčikom a primátorom
mesta, na ktorom boli pripravené návrhy na
ich spoločné prejednanie medzi zástupcami
NDS a zástupcami výrobnej, podnikateľskej
sféry a samosprávy, ktoré sa uskutočnilo 2.6.
2015. Následne sa uskutočnilo ešte jednanie na NDS dňa 14.12. 2015 a potom opätovne na MsÚ dňa 16.12. 2015. Výsledkom
jednaní je dohovor, že sa rozpracuje nový
variant - estakádové riešenia diaľnice, ktorý
by mal okrem technicky lepšieho a pritom
lacnejšieho riešenia priniesť aj odstránenie

dlhodobého súdneho sporu medzi majiteľom
pumpy Benzinol v Radoli a NDS, ktorý môže
spôsobiť ďalšie oddialenie realizácie zámeru.
Samotný privádzač by mal byť riešený v súlade s doteraz schváleným územným rozhodnutím, to znamená, že bude privedený až do
priemyselnej zóny za železnicou.
Nemálo energie nás stálo zvládnutie kampane proti inštalácii recyklačného zariadenia
Blowdec v areáli bývalého podniku ZVL, ktorá vyvrcholila referendom, v ktorom občania mesta vyjadrili nesúhlas s inštalovaním
zariadenia. Nedá mi nevyjadriť poľutovanie
nad prostriedkami, aké používali niektorí
aktivisti v snahe dosiahnuť vcelku legitímny
cieľ. Anonymné šírenie klamstiev a ohováranie boli pre nich pracovnou metódou. Napriek úspešnému referendu neznamenal jeho
výsledok automatické zastavenie realizácie
zámeru. Chcem preto oceniť ústretovosť vedenia KLF Energetika. Firma vypovedaním
nájomnej zmluvy na pozemok, na ktorom
mal byť zámer realizovaný, ukončila tento
proces, ktorý traumatizoval verejnosť a ktorého výsledok sa nedal jednoznačne stanoviť.
Ešte by som chcel v krátkosti informovať
o zámeroch na tento rok:
V krátkej dobe začneme veľkou investičnou
akciou, ktorú sme pripravovali už vlani, ale sa
ju, nie našou vinou, nepodarilo uskutočniť.
Jedná sa o Rekonštrukciu verejného osvetlenia. Celú alokovanú sumu 750 000 € sme sa
rozhodli využiť na výmenu svietidiel. Vymenené úspornejšie svietidlá nám budú ročne
generovať úsporu elektrickej energie, ktorú
budeme využívať spolu s vlastnými finančnými prostriedkami na opravu a výmenu poškodených elektrických vedení, stĺpov verejného
osvetlenia a budovanie nového osvetlenia
v miestach podľa potreby. Pre administratívne prieťahy na riadiacom orgáne sme museli
zmluvu o dielo s prvým vysúťaženým dodávateľom začiatkom decembra minulého roka
zrušiť a vykonať nové verejné obstarávanie.
Posledná vysúťažená cena je 510 160 €, ostatné náklady ako projektová dokumentácia,
svetelno-technická štúdia, svetelno-technické merania, management a stavebný dozor
predstavujú sumu 58 000 €. Stavba sa začne
realizovať, keď nastanú vhodné klimatické
podmienky.
Vlani sme sa uchádzali a boli sme úspešní
o dotáciu z Futbalového zväzu SR na Rekonštrukciu škvarového ihriska na štadióne.
Máme odsúhlasenú dotáciu 100 000 €, očakávali sme, že ňou bude zaplatená umelá tráva. Pre prípravu podkladu, oplotenie a osvetlenie MsZ odsúhlasilo 300 000 €.
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Prihlásili sme sa tiež na výzvu z Operačného
programu Životné prostredie na rekonštrukciu verejných budov a pripravili sme projekt
Rekonštrukcia MŠ 9. mája. Rozpočtový náklad je 230 000 €. Dúfame, že bude schválený
a stavba sa bude realizovať v tomto roku.
Máme pripravené projekty na vybudovanie spevnených povrchov ulíc Hurbanova

a Jánska. Podľa finančných možností by sme
začali s odstraňovaním ornice v novovytvorenom skomasovanom území určenom pre
individuálnu bytovú výstavbu na Podstráni.
Samozrejme aj v tomto roku budeme venovať
stálu pozornosť vývoju situácie okolo výstavby
privádzača do priemyselnej zóny a Diaľnice D3
v úseku Brodno KNM, v katastri obce Radoľa.

Záverom môjho krátkeho príhovoru mi dovoľte vysloviť prianie, aby sa mestu aj vám darilo
v tomto roku splniť naplánované predsavzatia
k vašej spokojnosti a spokojnosti našich obyvateľov.

PREDSTAVUJEME POSLANCA

Aj v období, keď som nebol poslancom, v rámci
svojich možností som podporoval každého, kto
mal problém. V súčasnosti mám možností viac,
a tak sa snažím pomáhať ľuďom v núdzi. Viac
ako 20 rokov som dobrovoľným darcom krvi,
držiteľom diamantovej Janského plakety a verím, že sa mi podarí po 4 ďalších odberoch získať aj plaketu profesora MUDr. Kňazovického.
Robím to pre záchranu života iných, čo je veľmi
príjemný pocit.
Aké máte plány na najbližšie obdobie?
Počas volebnej kampane jedným z mojich predsavzatí bolo podporiť vybudovanie cyklistického
chodníka do Žiliny. Podporujem rád dobré nápady, ale bol som kritizovaný za to, že podporujem len aktivity mladých. Som presvedčený, že
cyklistika je vhodná pre všetky vekové kategórie. Ďalším mojím zámerom je podporiť bytovú
výstavbu v meste. V súčasnosti však riešime
údržbu a opravu mestských komunikácií - chodníkov a ciest, ktoré sú vo veľmi zlom stave.
Myslím si, keďže sme okresné mesto, že treba
prinášať zámery prospešné nielen pre našich
obyvateľov, ale aj pre široké okolie a obce. Konkrétne mám na mysli vybudovanie plavárne.
Pravidelne robím nočné služby, často však obetujem oddych po nočnej službe a zúčastňujem
sa rokovaní a zasadnutí komisií, aby som pomáhal riešiť problémy, ktoré sa týkajú mesta.
Ste členom Komisie kultúry a športu. Ako hodnotíte
stav kultúry a športu v našom meste a čo by ste radi
zmenili?
Členovia komisie uprednostňujú riešenia v oblasti športu, kultúra je riešená len okrajovo, čo

ma veľmi mrzí, pretože sám som literárne činný a ako člen Klubu drotárov mám bližší vzťah
ku kultúre. Vo svojom živote som mal príležitosť spolupracovať s významnými osobnosťami
z oblasti kultúry a mojim želaním je pritiahnuť
ich na kultúrne podujatia do nášho mesta. Ako
remeselník – drotár sa mnohých aktivít zúčastňujem a snažím sa tak prezentovať naše mesto
aj mimo región.
Je mi ľúto, že mnoho zaujímavých aktivít sa
koná v meste a ako poslanec nie som o tom informovaný. Nie som konzervatívny, som otvorený novým veciam, rád pomôžem a podporím
pripravované akcie a projekty. Ak by som bol so
stavom v meste spokojný, nekandidoval by som
za poslanca.
Na záver chcem povedať, že je škoda, že ľudia
poukazujú na problémy a kritizujú ich a diskutujú o nich na sociálnych sieťach. Pritom by
možno stačilo zavolať na mestskú políciu, mestský úrad alebo Údržbu mesta a problém je za pár
minút vyriešený. Z vlastnej skúsenosti viem, že
tieto inštitúcie maximálne vychádzajú v ústrety
v čo najkratšom čase, napriek tomu, že sú limitované ľuďmi a finančnými prostriedkami.
Ľudia si predstavujú, že ako poslanec vidím
každý problém vo svojom volebnom obvode, to však nie je možné, je potrebné, aby
mi svoje nápady a pripomienky posielali
milan.palcisko@kysuckenovemesto.sk a vedel
som o nich. Samozrejme, že sa neobmedzujem
len na svoj obvod, osloviť ma môže každý a v
spolupráci s poslancami z iných obvodov alebo s mestom vec doriešime k ich spokojnosti.

možné hlasovať prostredníctvom webovej stránky
www.zihadielko.sk. Každý deň tak môžete odovzdať
jeden hlas za jednotlivca, teda každý podporovateľ
tejto myšlienky môže hlasovať až 40 krát! Jeden hlas
navyše môžete každý deň získať, ak na stránke zvládnete jednoduchú online hru, teda ďalších 40 hlasov.
Stačí sa registrovať na uvedenej webstránke. Priebežné poradie bude zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk. Víťazi budú známi
najneskôr 14. marca.
Pre dosiahnutie nášho cieľa vás zároveň prosíme, aby
ste o tejto súťaži a hlavne o možnosti hlasovať za ihrisko v našom meste informovali nielen všetkých známych, susedov a priateľov z nášho mesta, ale aj svojich
príbuzných a priateľov z okolitých obcí či iných miest.
Takto spoločne môžeme podporiť peknú myšlienku.
Ihrisko Žihadielko má rozmer 16 x 20 m a bude sa na
ňom nachádzať osem herných prvkov. Deti sa budú

môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči,
hojdačkách či prevažovadlách. Na ihrisku sa nachádzajú aj lavičky a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je
870 000 €.

Milan PALČISKO,
SMER – Sociálna
demokracia (volebný
obvod č. 5, ulice:
Clementisova, Dl.
Poľského)

Ste nováčik v komunálnej politike? Čo vás viedlo
k tomuto rozhodnutiu?
Kandidoval som preto, lebo som chcel byť súčasťou kolektívu, ktorý môže niečo zmeniť a som
rád, že sme sa v zastupiteľstve stretli ľudia, ktorí sa dlhé roky poznáme a rozumieme si. Sám
veľa nezmôžem, ale viacerí sme sa zhodli, že
chceme spolupracovať. Urobiť hneď veľkú vec
nie je jednoduché, preto ako poslanec som strojcom maličkostí a mozaiky, ktorá vytvorí veľkú
vec. Práca poslanca nie je jednoduchá. Obaja
poslanci v našom obvode sa o dianie zaujímame
bez ohľadu na to, za akú stranu sme kandidovali. Požiadavky a názory občanov konzultujem
s odborníkmi a na základe toho sa rozhodujem
pre najvhodnejšie riešenie, s ktorým budú spokojní aj občania. Hlasovanie záleží len od môjho
presvedčenia a rozhodnutia. Nemám potrebu sa
zviditeľňovať len pred kamerami na zasadnutiach, pretože práca poslanca prebieha aj mimo
zastupiteľstva, v teréne.

Vyhrajme si
detské ihrisko Žihadielko
Obyvatelia KNM môžu svojim aktívnym zapojením
prispieť k tomu, aby na Kamencoch pribudlo nové
detské ihrisko. A pritom stačí tak málo.
Projekt „Ihrisko Žihadielko“ realizuje spoločnosť Lidl
Slovenská republika v mestách, kde má svoje predajne. Hlavnou myšlienkou projektu je podpora zdravého
rozvoja detí a trávenie času rodín s deťmi vybudovaním 10 detských ihrísk pre deti vo veku 2-12 rokov na
Slovensku. Myšlienkou je aj aktívne zapojiť občanov.
Mestá sú rozdelené do 5 kategórií podľa počtu obyvateľov, v každej získajú ihrisko 2 mestá s najväčším
počtom hlasov.
Preto vás vyzývame na spoluprácu, spojme svoje sily
a dajme našim deťom miesto, kde sa budú môcť denne hrať. Konkrétne od 21.1.2016 – 29.2.2016 bude
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Echo mesiaca
Dňa 12.1. 2016 sa konala v Dome kultúry v KNM
schôdza domovníkov bytového fondu spoločnosti Kysuca, s.r.o. Za domovníkov vystúpila na schôdzi pani
Irena Janíková. Jej príspevok uvádzam: Kysuca, s.r.o.
nevlastní majetok, ktorým sa prevádzkuje tepelné
hospodárstvo. Tento majetok patrí len mestu. Kysuca, s.r.o. je spoločnosť, ktorá tento majetok prenajíma
a mestu platí nájom. Táto spoločnosť oslovila mesto, že
bude spravovať jeho majetok tepelného hospodárstva
a za používanie mestského majetku bude platiť nájom.
Mesto, ako jediný vlastník celého majetku, sa stalo
ďalším riadnym členom Kysuce, s.r.o. Tým pádom má
mesto v spoločnosti 1/6, navyše s právom „veta“ ako
vlastníka celého majetku. Nová spoločnosť sa rozhodla

ECHO MESIACA

Modernizácia
tepelného hospodárstva

Centrálny systém výroby a distribúcie tepla tvorí v každom meste základnú infraštruktúru, ktorá je dôležitá
pre bežný život všetkých občanov žijúcich v bytových
domoch ako aj pre fungovanie mnohých inštitúcií. To,
že máme k dispozícii teplo a z kohútikov nám tečie teplá voda, berieme všetci ako samozrejmosť. Keď všetko
funguje, tak ani nevnímame, že je za tým práca mnohých ľudí a celý systém technických zariadení, ktorý
nám umožňuje si tepelný komfort užívať.
Ak sa však niekde objaví nejaká informácia, že sa
s týmto systémom ide niečo diať, všetci spozornieme
a čakáme, aký dopad to bude mať. Celkom takto to je
aj v KNM, najmä po tom, ako sa objavili prvé informácie, že sa pripravuje modernizácia celého systému
vykurovania. Ten záujem o informácie je pochopiteľný
a vítaný. Aj preto spoločnosť KYSUCA s. r.o., ktorá systém výroby a dodávky tepla prevádzkuje, sa snažila už
niekoľkokrát informovať o celom investičnom zámere. Naposledy pred niekoľkými dňami pri stretnutí so
zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytových domov, ktoré spravuje.
Ako to však na Slovensku chodí, v takejto situácii sa
vždy objavia „bojovníci“, ktorých nezaujíma skutočnosť, ale majú neodolateľnú chuť za niečo alebo proti
niečomu „bojovať“. Šíria fámy a vyslovené lži. Je potrebné, aby všetci ostatní mali dostatok informácií
a mohli si vytvoriť svoj vlastný názor.
Takže čo sa pripravuje s tepelným hospodárstvom?
Treba zdôrazniť, že existujúci systém výroby a distribúcie tepla sa začal budovať pred niekoľkými desaťročiami. Je plne funkčný a dosahuje maximálnu efektívnosť,
aká je pri danom technickom stave dosiahnuteľná.
Pravidelne a systematicky sa investuje do jeho údržby.
Pred niekoľkými rokmi sa vybudoval kotol na biomasu,
čo bol veľký krok dopredu. Súčasným hlavným problémom je však vek rozvodov tepla. Treba si uvedomiť, že
časť z nich má viac ako 50 rokov a ich technický stav
tomu zodpovedá. Navyše boli budované v čase, keď

vybudovať nové rozvody. Chce na to zobrať peniaze
z fondov EÚ - 50% a 50% finančných prostriedkov určite sa použijú peniaze nás - vlastníkov bytov spoločnosti
Kysuca, s.r.o. a vlastníkov bytov Stavebného bytového
družstva v KNM vo zvýšenej cene tepla a teplej vody.
Staré rozvody sa stanú nepotrebné a Kysucká energetická, s.r.o. bude vlastníkom nových rozvodov a zariadenia
KOST, ktoré bude v našich priestoroch. A mesto nebude mať možnosť nijakým spôsobom ovplyvňovať ceny
tepla a teplej vody. Kysucká energetická, s.r.o. bude mať
monopol na výrobu tepla a teplej vody v našom meste.
Upozornili sme na tento fakt aj mestské zastupiteľstvo,
ktoré prijalo uznesenie: „MsZ v KNM zaväzuje mesto
KNM konať tak, aby v prípade, že investorom bude
Kysuca, s.r.o., neprešli rozvody tepla a ostatné technologické zariadenia do vlastníctva Kysuca, s.r.o., ako je

uvedené v Zmluve o nájme medzi mestom KNM a Kysuca, s.r.o.“, uznesenie bolo schválené. Nevieme posúdiť, ako sa to stalo, ale v uznesení je chyba. Namiesto
slova „investor“ má byť slovo „zhotoviteľ“. Pretože
investor vkladá svoje financie len do svojho majetku,
a nie do mestského majetku. Na záver sa pýtame, ako
je možné, že na takej dôležitej schôdzi nebol zástupca
mesta, ktoré je vlastníkom celého tohto majetku a navyše vlastní v spoločnosti Kysuca, s.r.o. aj 1/6. Žiadame
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby si
dobre preštudovali zmluvu medzi mestom KNM a spoločnosťou Kysuca, s.r.o. Požadujeme, aby sa touto dôležitou otázkou zaoberali a spolu s primátorom mesta zachránili majetok, ktorý patrí všetkým občanom mesta

sa teplom veľmi nešetrilo a jeho spotreba bola dvojnásobná s dnešným stavom. Teda aj dimenzia rozvodov
zodpovedá tejto pôvodnej spotrebe. Dnes s teplom narábame zásadne efektívnejšie a tým je kapacita rozvodov výrazne predimenzovaná na dnešnú spotrebu, čo
sa ale prejavuje nižšou efektívnosťou ich prevádzky. Pri
tak starých rozvodoch samozrejme dochádza aj k častejším poruchám. Zdôrazniť treba aj to, že dnešný tzv.
štvorrúrkový systém neumožňuje poskytnúť odberateľom vyšší komfort dodávky tepla a nové služby s tým
súvisiace. Jednoducho dozrel čas na ich modernizáciu,
ktorá by priniesla zvýšenie efektívnosti, zvýšenie kvality a pružnosti dodávky, zvýšenie komfortu pri dodávke
a aj nové služby najmä v oblasti dostupnosti a prenosu
informácií.
Žiadna modernizácia sa nezaobíde bez investície a teda
bez peňazí. Keďže sa však otvára nová príležitosť získať na práve takýto typ investície grantové prostriedky z fondov EÚ, zhodla sa spoločnosť KYSUCA s. r. o.
s predstaviteľmi mesta, že teraz je čas, kedy by sme sa
mali pokúsiť takýto grant získať. Ak sa to podarí, vďaka
grantu by bolo možné celú investíciu zvládnuť významne lacnejšie. Majetok tepelného hospodárstva patrí
mestu a KYSUCA s. r.o. na ňom hospodári na základe
nájomnej zmluvy. Preto vystala otázka, kto bude uchádzačom o grant. Na to v tejto chvíli ešte nie je známa
odpoveď, ale stačilo to na to, aby sa začali šíriť lži o tom,
že KYSUCA s. r. o. chce zobrať mestu majetok. Ako to
je skutočne?
Žiadosť o získanie grantu z fondov EÚ môže vždy podať
subjekt, ktorý je podľa konkrétnych podmienok jednotlivých grantových programov oprávneným žiadateľom.
Pri každej výzve na podávanie žiadostí o grant je presne
definované, aké subjekty sú oprávnenými žiadateľmi.
V prípade rekonštrukcie centrálneho systému vykurovania v KNM pôjde o využitie Operačného programu
Kvalita životného prostredia. Aktuálny predpoklad zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí je február 2016.
Až po zverejnení tejto výzvy bude jasné, aké kritériá
budú kladené na žiadateľov a teda aj to, aké subjekty
budú oprávnenými žiadateľmi. V prípade pripravovaného projektu prichádzajú do úvahy dve možnosti. Buď
to bude samotné mesto, ktoré je majiteľom zariadení,
alebo spoločnosť
KYSUCA s. r. o., ktorá je ich prevádzkovateľom. Dnes

teda táto otázka ešte nie je vyriešená, ale predstavitelia
mesta sa so spoločnosťou KYSUCA s. r. o. dohodli, že ak
to podmienky dovolia, tak prednosť v podaní žiadosti
má priamo mesto.
Ak by to však podmienky mestu neumožňovali, bolo
by škoda prísť o možnosť čerpať grant, tak žiadateľom
bude spoločnosť KYSUCA s. r. o. V takom prípade je
však potrebné riešiť otázku vlastníctva získaného majetku. Aj v tomto smere je však dosiahnutá jasná dohoda. A predstavitelia mesta sa boli na rovnakom prípade v Žarnovici presvedčiť, ako je možné túto situáciu
riešiť. V prípade, že KYSUCA s. r. o. bude žiadateľom
o grant a úspešne ho získa a celú investíciu aj zrealizuje,
bude majiteľom tejto investície po dobu jej odpisovania. Z hľadiska účtovných pravidiel a pravidiel nakladania s investíciami podporenými grantami EÚ to inak
ani nejde. Aby však bolo zabezpečené, že Mesto KNM
nepríde o svoj majetok, ktorý vlastní a ani v budúcnosti nestratí vplyv nad svojim majetkom, doplnia sa
súčasné zmluvné vzťahy mesta a spoločnosti KYSUCA
s. r. o tak, že po ukončení vzájomných zmluvných vzťahov bude musieť KYSUCA s. r. o. zrekonštruovaný majetok previesť do majetku mesta. Takže jasne a stručne:
mesto o žiaden svoj majetok nepríde.
Ďalšou zaručenou informáciu je, že investícia určite
prinesie zvýšenie ceny tepla a teda spotrebitelia tepla
budú platiť viac. Avšak cieľom rekonštrukcie a modernizácie je práve dosiahnutie vyššej efektívnosti, zníženie strát a teda aj zníženie nákladov. Ako sa to presne
prejaví v nákladoch na vykurovanie v budúcich rokoch
bude známe, keď budú jasné hlavné parametre celého
projektu – teda presný rozsah modernizácie, presná
výška investície a výška grantu. O tom však bude spoločnosť KYSUCA s. r. o. so svojimi odberateľmi podrobne diskutovať. Zmyslom celej investície je zvýšenie
komfortu, kvality dodávky a dlhodobá stabilita nákladov na vykurovanie.
Nie je možné na niekoľkých riadkoch vyčerpávajúco
zodpovedať na všetky otázky. Ak však čitatelia majú
záujem o ďalšie informácie, majú nejaké nejasnosti
alebo otázky, môžu sa obrátiť priamo na pracovníkov
spoločnosti KYSUCA s. r. o. v jej sídle, alebo mailom na
adresách: korduljakova@intechenergo.sk alebo dudak@
intechenergo.sk.
Mgr. Ivan Ďuďák, konateľ KYSUCA s. r. o.

Mgr. Zita Véghová
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Perinbabe sa nechcelo, ale
Dedo Mráz nadúchal klzisko
(pokračovanie zo str. 1)
Preto chceme poďakovať všetkým, čo tento skvelý
nápad napadol a zrealizovali ho, že vyčarili úsmev na
tvárach detí zo Sládkovičovej a Benkovej ulice a mohli

Útok na verejného
činiteľa
Dňa 24. 8. 2015 o 21.05 hod. bola hliadka MP
na základe telefonického oznámenia vyslaná
operačným pracovníkom MP na Ul. Belanského
v KNM do domu č. 8, kde sa mala osoba mužského pohlavia domáhať násilného vstupu do
bytu.
Po príchode hliadky MP na miesto bolo zistené,
že na poschodí uvedeného domu sa nachádza
muž, ktorý kope do dverí. Na základe uvedeného bol tento muž vyzvaný dvoma uniformovanými príslušníkmi MP, aby upustil od svojho
konania a predložil doklad totožnosti. Na túto
výzvu zareagoval tak, že začal na hliadku MP
kričať (chcete sa biť, všetkých Vás pozabíjam

Voľné pracovné miesto
Mesto KNM v zmysle ustanovení zákona NR
SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so
zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone

tak zmysluplne využiť prázdninový čas. Netreba len
hovoriť o potrebe športovania detí a mládeže, ale treba
robiť takéto konkrétne reálne kroky. A samozrejme treba mať aj pre vec naklonenú Perinbabu a Deda Mrázika.
Daniela Jakubíková
pozn. redakcie: Touto cestou vyjadrujeme veľké poďakova-

nie všetkým, ktorí sa pri realizácii klzísk podieľali - najmä
dobrovoľným hasičom a zamestnancom Údržby mesta. Boli
aktívni vo svojom voľnom čase, dohliadali na zamŕzanie a
poriadok na klziskách. Tiež pomohli občania v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú aktivizačnú činnosť formou obecných
prác. Bez ich práce by sa klziská nezrealizovali.

zbraňou, ktorú mám doma) pričom sa pokúsil
udrieť jedného člena hliadky do oblasti tváre, čo
sa mu však nepodarilo. Po tomto bol hliadkou
MP poučený, že ak neprestane v protiprávnom
konaní, budú proti nemu použité donucovacie
prostriedky. Jeho reakcia bola taká, že znovu
zaútočil na jedného člena hliadky a to takým
spôsobom, že sa ho snažil udrieť päsťou ruky do
hlavy, čomu sa napadnutý príslušník vyhol, ale
bol zasiahnutý do oblasti hrude. Následne boli
proti útočníkovi použité donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty a putá). Pri tomto služobnom
zákroku došlo k poškodeniu služobnej uniformy
jedného príslušníka MP, ako aj k jeho zraneniu,
ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie a následnú
práceneschopnosť.

Osoba, proti ktorej bol vedený služobný zákrok,
použila násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa a taktiež sa vyhrážala
usmrtením v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa. Týmto spáchala prečin
útoku na verejného činiteľa podľa § 323 a 324
odst. 1 písm. a trestného zákona.
Na základe týchto skutočností bola táto osoba
odsúdená Okresným súdom v Žiline k úhrnnému trestu odňatia slobody vo výmere 10 mesiacov s podmienečným odkladom so skúšobnou
dobou 1 roka. Taktiež obvinenej osobe Okresný
súd v Žiline uložil povinnosť nahradiť škodu poškodenému vo výške 266,70 €.

práce vo verejnom záujme vypisuje výberové
konanie na obsadenie funkcie:
príslušník mestskej polície
Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 2.
2016 (t. j. vo štvrtok) o 08.30 hod. v zasadačke MsÚ.

Kvalifikačné predpoklady, povinné prílohy a
ďalšie informácie o podávaní žiadostí nájdete
na webovej stránke mesta.Žiadosti je potrebné
zaslať v termíne do 11. 2. 2016 do 14.00 hod.

Stretnutie so štátnym
tajomníkom
V piatok 22. januára navštívil naše mesto
štátny tajomník Ministerstva životného
prostredia SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD. V
rozhovore s primátorom mesta Ing. Jánom
Hartelom, zástupkyňou primátora Ing. Janou Svrčkovou a prednostom MsÚ JUDr. Ľubomírom Ježom sa venovali najmä environmentálnym témam. Diskutovali o súčasnom
novom zákone o odpadoch a jeho aplikácii v
praxi, o environmentálnych záťažiach v našom meste a nevynechali aj nedávno aktuálnu

Kam počas
jarných prázdnin?
Vážení rodičia, CVČ, Komenského ulica v Kysuckom Novom Meste organizuje pre deti v
dňoch 29. 2. – 3. 3. 2016 JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR s dennou dochádzkou. Prihlášky
do 20.2. 2016.
Bližšie informácie v CVČ alebo
na č. t. 421 3294.

Zvesti

Harmonogram vývozu
Separovaného zberu
V rodinných domoch mesta KNM a v miestnych častiach Budatínska Lehota, Dubie
a Oškerda sa pokračuje aj v roku 2016 so
zberom 5 druhov odpadov. Na zabezpečenie
separovania odpadov v rodinných domoch
nadväzujeme na zabehnutý systém zberových
vriec zelenej, žltej, modrej a čiernej farby na
jednotlivé vytriedené druhy odpadov. Tieto
vrecia sú dopĺňané, alebo vrátené pri vývoze
jednotlivých druhov odpadov.

tému recyklácie odpadov systémom Blowdec.
Štátny tajomník Vojtech Ferencz sa zaujímal
o tieto problémy a o možnosti ich riešenia.
D. Š.

Komodita
(farba vriec)

Sklo (zelená)

PET fľaše
(žltá)

Papier (modrá) Kov, Tetra pak
(čierna)

február

2.2.2016

9.2.2016

16.2.2016

23.2.2016

marec

1.3.2016

8.3.2016

15.3.2016

22.3.2016

apríl

5.4.2016

12.4.2016

19.4.2016

26.4.2016

máj

3.5.2016

10.5.2016

17.5.2016

24.5.2016

jún

7.6.2016

14.6.2016

21.6.2016

28.6.2016

júl

5.7.2016

12.7.2016

19.7.2016

26.7.2016

august

2.8.2016

9.8.2016

16.8.2016

23.8.2016

september

6.9.2016

13.9.2016

20.9.2016

27.9.2016

október

6.9.2016

11.10.2016

18.10.2016

25.10.2016

november

1.11.2016

8.11.2016

15.11.2016

22.11.2016

december

6.12.2016

13.12.2016

20.12.2016

27.12.2016
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Hosť mesiaca

Alžbeta JÁNOŠIKOVÁ, športovkyňa, zdravá kuchárka, celiatička, blogerka

1. Len pred pár mesiacmi sa na pultoch kníhkupectiev
objavila kniha Z fitka do kuchyne 3 s výstižným podnázvom „alebo ako si osladiť život a nepribrať“. S radosťou
som zistila, že ste jednou z autorského kolektívu. Priblížte našim čitateľom o čom je kniha? V súčasnosti je
čoraz väčší trend zdravý životný štýl. Nanešťastie,
mnoho ľudí žije v bludnom kruhu klamstiev o tom, čo
je naozaj zdravé a čo nie. Preto tím ľudí z Fitshakeru
vytvoril knihu plnú užitočných rád pri výbere správnych potravín. Avšak hlavné „gro“ knihy tvorí 80 sladkých zdravých receptov, ktoré zostavila skupina top
27 fitness tréneriek a inštruktoriek z celého Slovenska a Českej republiky. Spoločne sme skomponovali
veľkého fitness sprievodcu potravín, pomocníka pri
príprave jedál plných živín doplneného o motiváciu
a nechýbajú ani kompletne vypracované cvičenia
s vlastnou váhou a pomôckami.
2. Ponuka byť spoluautorkou knihy Vám nespadla len tak z neba. Najskôr ste mali webovú stránku
www.fit-way.sk. Prečo a ako sa študentka gymnázia dostane k vlastnej webstránke, ktorá má 30.000 fanúšikov?
Každého z nás v živote „stretla“ nepríjemná, priam
nešťastná udalosť. Niekedy to bol len moment, inokedy to mohlo byť celé obdobie. Zotrvali sme v akejsi
bubline, kde ostala naša myseľ a telo len tak bezcieľne
lietať, až dokým nepraskala a my sme padli na tvrdú
zem. A potom sme sa mali rozhodnúť, akým smerom
sa vydáme. Buď zostaneme na dne, alebo vyvinieme
všetku silu na to, aby sme urobili krok vpred. Moja
bublina praskla, keď som pred 8 rokmi sedela nad
zdravotnou kartou a nechápavo čítala diagnózu celiakia. To, čo nasledovalo potom, bola povestná ihla,
ktorá mi roztrhla bublinu – rakovina ako dôsledok
neliečenej celiakie. Doktori mi nedávali veľkú šancu,
že sa môj zdravotný stav niekedy zlepší, pretože mi
chýbala akási súčiastka v tele, ktorá by si poradila
s lepkom a nedala sa nejako nahradiť. Jediný „liek“,
ktorý mi naordinovali bola bezlepková diéta, ktorá
mala môj stav ako tak zlepšiť a zmierniť jej dôsledky. Vtedy som stála na rázcestí, aby som si vybrala

smer, ktorým pôjdem. Zmeniť svoj život k lepšiemu,
hoci si to vyžiada veľké úsilie a pokúsiť sa o môj sen
byť zdravou, alebo sa prispôsobiť situácii a zmieriť sa
s ňou. Kedysi to nebolo jednoduché ako teraz. Žiadne
bezlepkové hotové výrobky, či rady od starej mamy.
Moju kuchárku som mala v hlave. Musela som improvizovať a byť kreatívna. Nevzdávať sa ani na stý pokus
a skúšať ďalej. O pár rokov neskôr som si svoje telo
vyliečila. Svoj sen som si splnila a začala som aktívne športovať a venovať sa i zdravému stravovaniu bez
lepku, fastfoodov, či chémií v podobe suplementov.
Ultraman Rich Roll má na to presnú definíciu. Začala
som jesť „živé jedlo“. Mnoho ľudí i teraz stojí na „rázcestí“ a nevie si poradiť ako ďalej. Webovú stránku
som založila práve preto, aby som v okamihu ich rozhodovania stála za nimi. Schytila ich sen krúžiaci nad
hlavami a podala im ho do rúk. Chcem ľudí motivovať,
aby sa rozhodli kráčať po správnej ceste a dosiahnuť
svoje sny pomocou zdravej stravy, cvičenia a vnútornej rovnováhy.
3. Zaujala ma aj Vaša práca blogerky na stránke www.
fitshaker.sk. Máte nejaké rady, ako sa stať úspešnou blogerkou? Pokiaľ sa chce človek venovať blogerstvu alebo
inej práci, musí byť v prvom rade presvedčený, že ho
práve toto napĺňa a vidí v tom zmysel. Bude donútený
zmeniť svoje doterajšie priority, kamarátov, či aktivity
vo voľnom čase. Postupom času sa jeho doterajší život zmení za nový. Tak ako sa pred pol rokom zmenil
i môj. Verila som, že mojím blogom nielen „mienim,
ale i mením“. O dva mesiace po jeho založení ma oslovila šéfredaktorka Fitshakeru, či by som nemala záujem o prácu redaktorky zdravého životného štýlu pre
ich webovú stránku. A vtedy sa začal môj život obracať o 180 stupňov. Pretože, keď cieľ splynie s vierou,
neúspech neexistuje. Choďte za tým, čo nosíte v srdci
a vesmír už nájde spôsob, ako vám otvorí dvere k novej príležitosti, ktorá vám zmení život.
4. Aj vaše športové aktivity sú zaujímavé. Byť „sparťankou“ je určite náročné. Koľko rokov sa tejto aktivite venujete, v čom spočíva príprava? Pred 3 rokmi som prvýkrát
okúsila „pôdu sparťana“, ale skúsila som i to, aké je si
siahnuť na dno svojich možností, no i napriek tomu
súťaž dokončiť a mať pocit víťaza nad samým sebou.
Práve tieto preteky ma inšpirovali a začala som sa aktívne venovať príprave. Postupom času som zistila,
že pre moje telo je najlepší vytrvalostný beh, plávanie, intervalové tréningy, či cvičenie s vlastnou váhou
a neoddeliteľnou súčasťou bol i môj „živý jedálniček“.
O rok neskôr sa moja snaha vyplatila a úspešne som
absolvovala Spartan Race Trifectu, doplnenú o Rugged race. Šport sa stal mojou drogou a ja som potrebovala zvýšiť ďalšiu dávku a nové výzvy. Moje bežecké
topánky spoznali po akej dráhe sa beží bratislavský
Wigs For Life, dal im zabrať i tvrdý terén v Tatrách
na trojdňových bežeckých pretekoch Tatry Running
Tour. Svoju sezónu 2015 som ukončila mojou najväčšou výzvou a to na najstaršom maratóne v Európe na
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach, ktorý
bol doposiaľ mojím najkrajším zážitkom. Či už sa

človek venuje akejkoľvek aktivite, veľmi dôležité je
trénovať svoje telo ale i myseľ! Treba sa pripraviť na
bolesť, slzy, trápenie, ale po prekročení cieľovej pásky
vždy všetko pominie a zaplaví vás pocit hrdosti. Pocit,
že ste naozaj dobrí a dokázali ste bojovať so svojim
najväčším nepriateľom – vašim malým imaginárnym
„diablikom“, ktorý vám celý čas dýchal na krk a nabádal vás, aby ste sa vzdali a prestali bojovať.
5. Zdravý životný štýl je zrejme vašou prioritou. Máte nejakú dobrú radu na záver pre našich čitateľov, ako zmeniť
svoj život na zdravý a aktívny? Chcem, aby ste si teraz
predstavili svoj najobľúbenejší dezert. Ako nádherne
vyzerá, rozplýva sa vám na jazyku a vy vždy zatúžite
ešte po jednom kúsku, pretože je neodolateľný. Na to,
aby sa mohol zrodiť na svet taký krásny „kúsok šťastia“ potreboval tie správne ingrediencie, mesiace, ba
roky praxe, vychytanie „múch“ a takisto čas pečenia.
Rovnako je to i s našim telom. Nezmeníme ho mávnutím čarovného prútika zo dňa na deň. Potrebujeme
najprv prijať fakt, že každá ingrediencia ako cvičenie,
zdravá strava či pozitívna myseľ je neoddeliteľnou
súčasťou na vytvorenie krásnej postavy po akej túžime. Musíme vychytať i spomínané „muchy“. Veľa
krát s tým budeme chcieť skončiť a vyhodiť „koláč“
do koša. Avšak, každý pád považujte za skúsenosť, pri
ktorej ste sa naučili niečo nové. Práve pády a prehry
nás posúvajú ďalej. Pokiaľ vydržíme byť dostatočne
trpezliví a nevzdáme to hneď na začiatku, nájdeme
ten správny pomer ingrediencií. Už budeme vedieť
koľko treba pridať cvičenia, či okoreniť štipkou motivácie alebo to zahustiť správnym jedlom. Iba tak sa
z nás stanú skvelí kuchári s receptom na krásne telo.
Snažte sa o udržateľnosť a nikdy sa nevzdávajte, keď
ste na ceste za svojim novým, lepším JA. :)
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V Školskom klube pri ZŠ Nábrežná sme na začiatku roku hodnotili svoju celoročnú činnosť. Počas
celých tých desiatich mesiacov v škole sme pre deti
pripravili množstvo zábavných, športových, kultúrnych ale aj náučných podujatí. Tvorivé dielne pri
príležitosti ľudových sviatkov, ako boli fašiangy ale-

Deň otvorených dverí
Gymnázium v Kysuckom Novom Meste srdečne pozýva všetkých priaznivcov školy a záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí. Koná
sa 4.2. 2016 nasledovne: 1. vstup: 8:00 h.; 2.
vstup: 9:00 h.; 3. vstup: 10:00 h.; 4. vstup: 11:00
h. v priestoroch Gymnázia KNM na Jesenského
ulici 2243.
Ponúkame Vám:
- informácie o štúdiu na našom gymnáziu a o
školskom vzdelávacom programe,
- osobné stretnutia so žiakmi a učiteľmi školy,
- program tvorený rôznymi aktivitami, do ktorých sa budete môcť zapojiť,
- prehliadku priestorov školy a mnoho ďalšieho.
Tešíme sa na Vás.

Deň otvorených dverí
na univerzite
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Dni
otvorených dverí UM, ktoré sa konajú 12. a 13.
februára 2016.
Začiatok programu Dní otvorených dverí v piatok aj v sobotu je o 9.30 hod. na jednotlivých
fakultách univerzity.
Návštevníkom ponúkame:
• informácie o štúdiu na UMB,
• prehliadku priestorov fakúlt,
• možnosť vidieť prednášky a semináre,
• diskusiu so študentmi UMB,
• praktické ukážky výučbových aktivít (práca
tlmočníka v tlmočníckej kabíne, vstup do pojednávacej miestnosti na simulované súdne spory,
otvorený výtvarný ateliér a iné).
Viac informácií nájdete na www.umb.sk.
Tešíme sa na Vás.

Zvesti

bo napríklad sviatky jesene (Obrázky z prírodnín).
Na tie veľkonočné medzi nás prišli aj rodičia žiakov
a gombíkové čarovanie sme venovali v mesiaci apríl
lesom. Svoju šikovnosť a naše diela sme prezentovali rodičom vo vestibule hlavnej budovy školy. Zaujímavé boli tiež besedy s pracovníčkou banky (Euro
cent), s príslušníkom dopravnej polície (Na ceste nie
si sám) a s poľovníkom.
Deti si pochvaľovali spoluprácu s mestskou knižnicou v KNM, ktorú sme navštívili hneď niekoľkokrát

Nepotrebno-potrebné
vrchnáky
Pre mnohých ľudí sú plastové vrchnáčiky nepotrebným odpadom. No zdanlivo nepotrebná vec
sa môže stať potrebnou, najmä ak má niekomu
zachrániť život alebo pomôcť mu integrovať sa do
spoločnosti.
Vrchnáčiky z PET fliaš, nami vnímané ako odpad,
sa pre mnohých handicapovaných ľudí môžu stať
zdrojom príjmov, za ktorý si môžu dovoliť kúpiť niečo prospešné pre seba alebo urobiť niečo
prospešné pre ich život. Aj medzi žiakmi a pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami
Gymnázia v KNM sa nájdu ľudia ochotní pomôcť
vždy, keď si to situácia vyžaduje, a tak nepatrne
maličkou službou spoločnými silami dokonať
veľké dielo.
Zdrojom inšpirácie správať sa zodpovedne k životnému prostrediu a pritom správať sa humánne voči ľuďom, sa stal podnet 101 Drogérie, ktorá
je iniciátorom zbierky vrchnákov pre 2-ročného
chlapca Alexka Rusnáka s diagnózou DMO. Výťažok bude použitý na nákup pomôcok pre zdravotne handicapovaného chlapca a na financovanie
rekondičného pobytu.
Akým spôsobom pomáhame my, gymnazisti?
V rámci projektu Zelená škola sa snažíme separovať odpad. V priestoroch školy sa nachádzajú

Začiatky špeciálnej
materskej školy
(pokračovanie zo str. 1)
Môžeme sa pochváliť prvými úspechmi a krásnymi akciami. Už v októbri, na besiedke pri príležitosti mesiaca úcty k starším, deti dokázali nám,
rodičom a starým rodičom, že hoci sú v našej
škôlke len krátko, stihli sa toho už veľa naučiť. Na
Deň jablka sa naša škôlka premenila na jablkové
kráľovstvo. V triedach prebiehali jabĺčkové aktivity a na záver si každý prevzal jabĺčkový diplom a
pamätný list. Zaujímavou akciou bola Čertovská
diskotéka, na ktorej sa mohli zúčastniť iba čerti,
tak sa naše deti premenili na malých čertíkov,
ktorým sa pri peknej hudbe roztancovali nôžky.

– pri príležitosti mesiaca kníh v marci, obohatili sa
na besede so spisovateľom ale tiež na jeseň, keď sme
sa obliekli za strašidlá a zúčastnili sa Strašidelného
čítania. Pani vychovávateľky pre nás pripravili aj
niekoľko zaujímavých súťaží – výtvarnú na tému
„Ľudia, ktorí zmenili svet“, turnaj v spoločenskej
hre Človeče, nehnevaj sa!, športové súťaže v stolovom hokeji a v kalčeto. V júni sme si zmerali sily na
našom školskom dvore v rôznych športovo – zábavných súťažiach. Pravidelne na jeseň si pripravíme
šarkanov a tešíme sa z ich lietania po oblohe (Šarkaniáda). Pred Vianocami k nám pravidelne prídu tety
z CVČ a učíme sa spoločne piecť perníčky. Tešíme sa,
čo pre nás pani vychovávateľky pripravia aj v tomto
roku.
Deti z ŠKD pri ZŠ Nábrežná

plastové nádoby, do ktorých separujeme elektroodpad, batérie a aj plastové fľaše. Žiačky III.C
triedy v priestore prízemia školy, hneď oproti
vchodu, urobili motivačnú krabicu s nadpisom
Zber PET vrchnákov, kde môžu všetci dobrovoľníci vkladať vrchnáčiky z PET fliaš (z mlieka,
smotany, plastových fliaš, pracích práškov...).
Takýmto spôsobom sa nám podarilo v priebehu
3 mesiacov vyzbierať 3 veľké vrecia, ktoré pred
začatím vianočných prázdnin odovzdali v mene
našej školy žiaci etickej výchovy, Jonáš Jedlička
I.B, Michael Amzalag II.C a Filip Fábik II.C, zamestnancom 101 Drogérie. V tejto charitatívnej
činnosti by sme radi pokračovali a pevne veríme,
že naša prosba k vám nebude ignorovaná a že aj
VY, svojou maličkosťou, pomôžete dobrej veci. Za
vašu pomoc pomáhať Vám patrí „ďakujeme“!
					
Mgr. Marianna Žideková

ŠKOLSTVO

Školský klub hodnotí
uplynulý rok

V decembri deti prekvapil Mikuláš, ktorý ich obdaroval darčekmi a deti sa mu poďakovali peknými básničkami, pesničkami a kresbami.
Držíme naším najmenším palce a prajeme im veľa
chuti vo vzdelávaní a navštevovaní špeciálnej materskej školy.
Mgr. Oľga Antecká
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Tata náš,
Jozef KALUŽNÍK
Tvoje srdiečko dotĺklo a prehralo boj
11.1. 2009 po krátkej, ale ťažkej chorobe.
S nami si stále, myslíme na Teba a modlíme sa.
Tvoja rodina a priatelia.

SPOMIENKY
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 4.2. 2016 si pripomíname smutné druhé
výročie smrti
Emila LULEKA z KNM
S láskou a úctou si na neho spomína manželka
Ľudmila, deti, vnúčatá a celá rodina.
Venujte mu s nami tichú spomienku.

Dňa 10.1. 2016 uplynuli 2 roky, čo nás
navždy opustil manžel, otec a dedo
Rudolf ZELINA
S láskou spomínajú manželka, dcéry Petra,
Martina a Majka s rodinami.
Odpočívaj v pokoji.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 15.2. 2016 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia
Antona PONECHALA
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn
a dcéry s manželmi.

Pod hlinou sú skryté Tvoje dlane,
čierny pomník nad objatím.
A keď každé ráno slnko vstane,
„chýbaš nám“ – šepkajú pery s dojatím.
Dňa 31.1. 2016 sme si pripomenuli smutné
10. výročie, kedy nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, brat, krstný otec
Marián CAPKO z Kysuckého Nového Mesta,
rodák z Poviny
Venujte mu s nami tichú modlitbu.
S láskou a úctou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.

Dňa 12.2. 1996 si pripomenieme 20. výročie
úmrtia nášho otca, starého otca a praotca
Jozefa ŠVIRÍKA z KNM
S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária
s rodinou, synovia Ladislav, Jozef a Pavol
s rodinami.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 16.2. si pripomíname 1. smutné výročie,
kedy nás navždy opustila naša drahá mama,
manželka a stará mama
Jozefína KARDOŠOVÁ z Budatínskej
Lehoty
So spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
S láskou a úctou spomína celá smútiaca
rodina.

V modlitbách s láskou a pokorou, ktorej nás
naučila, sme si dňa 13.1.2016 pripomenuli
nedožitých 100 rokov našej drahej mamy
a starej mamy
Margity KUREKOVEJ z Oškerdy
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Prinášam Ti krásne ruže, majú nežné lupienky,
ja si do nich vždy ukladám všetky moje
spomienky.

Na hrob ich ukladám, je v nich drobná rosa
a tá drobná kvapka, to je moja slza.
Už len kytičku na hrob pokladám,
modlitbu v tichu Ti odriekam.
Dňa 2.2. si spomíname na 14. výročie úmrtia
Štefana LALINSKÉHO z Bud. Lehoty.
Spomína dcéra Anna s rodinou a Lýdia
s rodinou.
Dňa 2.2. 2016 uplynie smutné 10. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Ľudovíta HÚŠŤAVU
S láskou spomína celá rodina a priatelia.

OPUSTILI NÁS

Jozef PALÁREC		
Anna BEHÚŇOVÁ		
Anna ŠRENKELOVÁ		
Alicka PETRUŠKOVÁ		
Milan BAJS		
Ľubica HÚSKOVÁ		
MVDr. Marta VYŠATOVÁ		
Viktória ŠTRBOVÁ		
Marta HLATKÁ		
Ondrej ČUČO		

77 rokov
78 rokov
82 rokov
86 rokov
61 rokov
46 rokov
73 rokov
74 tokov
84 rokov
96 rokov
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Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)

Eliška Chupáčová,
Oskar Mužík,
Karolína Cabadová,
Michal Adámek,
Matej Oriečšik,
Petra Lašová,
Nina Šteinigerová,
Paulína Jančigová,
Simona Gazdíková,
Bianka Kačeriaková,
Laura Štefundová
Michal Krasňan
(prvonarodené dieťa
v roku 2016 v KNM)

INZERCIA
•
•

Predám kvalitné celé husle. Cena dohodou. tel. 0944 562 873
Predám murovanú chatku s vysporiadaným pozemkom 		
v záhradkárskej osade Poľana v Budatínskej Lehote.
0907 656 599

SOBOTA

6.2.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

7.2.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

13.2.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

14.2.2016

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

20.2.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

21.2.2016

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

27.2.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

28.2.2016

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 134

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Štatistiky evidencie obyvateľstva sa oficiálne uzatvárajú v polovici
februára, ale už dnes vieme predbežné výsledky. Počet obyvateľov
nášho mesta k 31.12.2015 bol 15 458. Tento stav sa v priebehu
roka mení prírastkom nových maličkých obyvateľov, tých sa v uplynulom roku do kysuckonovomestských domácností narodilo 148.
Ďalší prírastok predstavujú prisťahovaní, tých bolo 173.
Naopak, niekto sa z mesta v predošlom roku odsťahoval, čo bolo až
289 obyvateľov. Prirodzený úbytok úmrtím predstavoval 153 spoluobčanov. Z uvedených demografických údajov vyplýva, že úbytok
našich obyvateľov je vyšší ako prírastok.
D. Š.

CESTOVNÝ PORIADOK SAD ZO ZASTÁVKY KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Banská Bystrica
Čadca, AS, cez Krásno n. Kys. Drozdov
Čadca, nem.
Čadca, nem. cez Krásno n. Kys. Drozdov
Dolný Vadičov, ObÚ
Horný Vadičov, Košariská cez Galierovci
Horný Vadičov, Kubaščíkovci
Horný Vadičov, Kubaščíkovci cez Galierovci
Kysucký Lieskovec, Jednota
Lodno, Trnovec
Lodno, Trnovec cez Povina
Lučenec, AS
Nesluša, horná ZŠ
Nesluša, horná ZŠ cez Nesluša nižný koniec
Nesluša, nižný koniec most
Nová Bystrica, Škorvaga
cez Krásno n. Kys. Drozdov
Ochodnica, konečná
Oščadnica Lalíkovci, cez Krásno n. Kys. Drozdov
Povina, konečná
Rudina, Králik
Rudinská, Masarcovia
Rudinská, Masarcovia cez Rudinku
Skalité, Kožák
Snežnica, transf.
Stará Bystrica, Žovín cez Krásno n. Kys. Drozdov
Turzovka, Beskydská
b – cyklobus premáva 18.6. -28.8.
i - premáva od INA
x – pracovné dni
s - sobota
D- premáva 23.12.-7.1., 1.2., 29.2.-4.3., 24.-29.3.,
1.7.-2.9., 28.-31.10.

Zvesti

7:51x
4:50x, 5:00sa, 5:25c, 5.25xD, 6:55c /po nám./, 6:55xD /po nám./, 7:05a, 7:10s, 7:22c, 7:45c, 7:54xD, 8:35x, 9:25x, 10:00x, 11:20s, 11:45x, 13:32x,
14:30x, 15:00x /nejde cez Krásno/, 16:02x, 18:25sa, 18:31x, 20:05x
6:20i, 14:20i, 22:20i
5:50x, 13:00sa
6:45c, 14:20c
5:20xi /ide po Galierovci/, 8:20x, 13:20c, 13:25xD, 15:10s, 16:40x
5:40x, 17:10sa, 10:05a, 10:53x, 12:25x, 12:45s, 13:20a, 16:30sa, 18:35x, 21:35x
6:15xi, 6:25sa, 7:00x, 8:35a, 9:40s, 9:40xD, 9:45c, 11:30x, 11:40sa, 14:15xi, 15:10xa, 15:50x, 17:20, 19:15, 22:35xi, 22:45sa
14:15c
5:45xi, 5:45s, 6:07x, 6:25ci, 8:35x, 10:25s, 10:30a, 10:33x, 12:55x, 14:15xi, 14:50s, 15:12x
17:20sa, 19:10x, 22:20xi /cez Ochodnicu/
15:02A
5:30c, 5:40sa, 6:05x, 6:23x, 6:25sa, 6:30xi, 6:32sai, 7:35, 8:30x, 8:30sa, 10:20sa, 10:50x, 11:30xs, 12:00a, 12:30, 12:55x, 13:20x, 13:20sa, 14:00x,
14:25x, 14:32xi, 15:15sa, 16:30x, 16:35sa, 17:20sa, 18:30x, 19:10x, 19:10sa, 20:30, 21:35sa, 22:20a, 22:25ai, 22:45s, 22:49si
6:55xD, 10:03x, 15:15x, 17:25x, 22:40s, 22:44xi
5:45x, 6:55c /po ZŠ/, 14:15x
6:20sai, 6:40xm, 8:50sab, 11:41am, 12:19s, 12:20sab, 12:39x, 14:20sai, 14:20xi /nejde cez Krásno/, 15:00xm, 16:50sab, 17:09xs, 17:15a, 18:40x, 22:15i
5:45xi, 11:05. 14:15xi, 18:50sa
6:15xi, 6:20x, 14:20xi, 14:30x
5:40xi, 5:40a, 7:15s, 7:15x, 8:30a, 9:40xs, 10:40a, 12:05x, 13:05s, 13:20xa, 14:20xi /Belanovci/, 15:20x, 15:30sa, 16:30x, 19:10sa
6:35c
5:35x, 6:15xai, 6:20xa, 7:05s, 7:05xD /garáž/, 8:30a, 9:00x, 10:10xs, 11:50a, 11:50xD, 12:05s, 12:30xD, 13:20xD, 15:00sa, 15:05x, 16:10x, 17:20, 18:55,
22:10s
7:00c, 11:45c,12:30c, 13:20c, 14:20ci, 14:20xDi, 22:35xi
6:20xi, 6:20sai, 6:24sa,14:20xi, 14:20sai, 14:24sa, 22:15i, 22:20
6:05x, 6:55x, 8:35x, 12:25sa, 12:50x, 14:30xi, 17:40x
10:47x, 14:22c /po nám./
6:20xi, 8:08x, 12:16x, 14:20xi, 14:23x, 15:23x, 22:20xi
A – nepremáva 24.-26.12., 27.-28.3.
m – pokračuje na Vychylovku
a – nedeľa a sviatky
c – dni školského vyučovania
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

NARODENIE DETÍ

i
Správne znenie tajničky z čísla 1/2016
znie: „...ale tak ticho, ako len môžeš.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Martin Románik,
Mat. slovenskej 971, KNM – 6,00 €, 2.
Emília Grečnárová, Komenského 1140,

IMN, Nani,
Starr, Aim,
Enn, NPK,
arni

Imriška
(dom.)

2

Tolstoj: Prejavy pravdy sú vždy...
dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA

pokoj
zbraní

Bernolá-kovo patriaci Lei
meno

neunášal
hliník (zn.)

Imation
(skr.)

orgán
zraku

lebo (bás.)

3. časť
Moravania
tajničky

kryt
tovaru

rozhodnosť

ValérVendrinský

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

tajničky z čísla 2/2016 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.2. 2016.



Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

KNM – 5,00 €, 3. Ema Babuljaková,
Benkova 2751, 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

hromada

1. časť
tajničky

portugal.
futbalista
symetrála

patriace
Renáte

člen
Beatles
lyže
(zried.)

štát
v USA

útok (kniž.)

autor
st. rakúsky
krížovky: dusíkaté
lyžiar
Jaroslav hnojivo rumunské
auto
Jablonský

český
zbormajster

potom
vloha
hudobný
nástroj
tým smerom

Ovídiovo
meno
2. časť
tajničky

druh
byvola

obyvateľ
Kolty

polotuhý
prípravok

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

2

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2016 znie: „včelička“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Monika Karasová, Povina 233. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici
KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do 29.2. 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 20.2. 2016, získa vecnú
odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

S
S
S
S
S
S	
S
S

1. Druh hlodavca.
2. Výrobca sít.
3. Povala.
4. Zvieratá s chobotom.
5. Osol.
6. Rezanka.
7. Múr.
8. Dravý vták.
pomôcka: sečka

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

Po príchode na vrchol sa ukázalo aj slniečko a
tak si mnohí mohli užívať výhľady. Postupne
všetkých 532 prihlásených účastníkov zostúpilo do cieľa v Radoli do obecného úradu. Trasa merala približne 6km/450m prevýšenie. Na
obecnom úrade v Radoli každý účastník dostal
pamätný list, pohár s logom výstupu a malé občerstvenie a boli udelené mimoriadne ceny:
najmladší úč.: Trizuliak M., 19 mesačný ČA;
Laš A., 22 mesačný KNM; Malík B., 2,5 r. KNM;
Harrison H., 2,5 r. KNM; Bilešová P., 3. r. KNM;
Maca E., 3. r. KNM.
najstarší úč.: Kavecký, 85 r. KNM; Šimun J., 83.
r. ŽA; Kubík O., 74. r. KNM; Lukáčová B. 74. r.
KNM;
Prochádzková M. 68. r. ŽA; Husárová K. 67. r.
ŽA.
najpočetnejšia rod.: Dubeňová, 10. čl. Radoľa;
Cabuková, 9. čl. KNM; Macová , 8. čl. KNM.
najvzdialenejší úč.: Cardoso A., Portugalsko;
Maca M., Holandsko; Uhlitzsch R., Nemecko.
najvzdialenejší tur. oddiel: Liptovská Teplá, 8.
členov; Čierne, 7. členov.
najvernejší účastníci, ktorí sa zúčastnili všet-

Šachový turnaj
seniorov
Dňa 18.12. 2015 sa v príjemnom prostredí kultúrneho domu v obci Dolný Vadičov konal 2.
ročník šachového turnaja s účasťou členov Senior Klubu 75 z KNM a seniorov z obcí Horný
a Dolný Vadičov. Víťazstvo Hornému Vadičovu
priniesli talentovaní hráči Peter Švaňa a Martin Cabadaj. Na 2. mieste sa umiestnili seniori
z KNM a na 3. mieste skončil Dolný Vadičov.
Víťazi i ostatní účastníci turnaja boli odmenení.
Ján Hanzel

Kysučania na
Worldloppet China
Nový ročník diaľkových behov na lyžiach v rámci
Worldloppetu sa začal tohto roku v ďalekej Čine v
meste Changchung, ktoré má cez 3 milióny obyvateľov. Na tomto závode sa zúčastnili aj traja Kysučania
Milan Šiška, Zdenko Ševčík a Ferdinand Neslušan.
Zraz bol 29.12. 2015 v Prahe. Tu sme sa stretli s ďalšími účastníkmi ešte traja Slováci a piati Česi. Leteli
sme cez Paríž do Pekingu. Bývali sme v centre Pekingu. Po ubytovaní prišla ešte večerná prechádzka po
najväčšom námestí sveta Tian´anmen. Na Silvestra
nás čakal celodenný výlet k Veľkému čínskemu
múru, poobede Sacred Way a Ming Tomb. Na Nový

Zvesti

kých 34 výstupov: Tulec O., KNM; Janoš M.,
Lopušné Pažite
ďalej účastníci: z Olomouca, Brna, Třebíča,
Třinca, Karvinej, Č. Tešína, Bratislavy, Brezna,
Jihlavy, Šale, Žarnovice, Turzovky, Čierneho a z
celého blízkeho okolia.
Mnoho ďalších účastníkov sa nezapísalo na prezentácii, takže účasť v skutočnosti bola omnoho vyššia. Za tento úspech musíme poďakovať aj
sponzorom: Stavbyt Dubeňovci , Drogéria Bona,
obec Radoľa, Pohostinstvo u Mičiana, Piváreň u
Kultána, Sklenárstvo u Jakuba, Code s.r.o, Tlačiareň a papiernictvo Jánošík, K[&]K spol.s.r.o.,
Zásek- rýchle občerstvenie na námestí, Mestský
úrad KNM, Hostinec U Pražáčky.
Silvestrovský výstup na Ľadonhoru
Na konci roka, na Silvestra, sa turisti z KNM a
okolia radi stretávajú na vrcholoch, na ktorých
sa počas celého roka stretávali a spoločne na
nich zažili mnoho pekných, ale aj menej príjemných zážitkov, odkiaľ sa im naskytali ojedinelé
pohľady na našu krásnu prírodu. A tak sa posledný deň roka 2015 vybrali z Horného Vadičova - Košarísk na vrchol Ľadonhory (999 mnm)
cez Holý vrch, Steny až do Radole a KNM. Počasie prialo, bolo krásne jasno, modrá obloha, ale

Futsalisti víťazmi základnej časti Openligy
V poslednom kole Openligy išlo všetkým mužstvám o umiestnenie. V prvom stretnutí sa hral
zápas o víťaza základnej časti. Domáci Banskobystričania museli vyhrať aspoň o tri góly, aby
získali prvenstvo. V Badíne sa hral do posledných minút napínavý futsal, ale po konečnom
hvizde rozhodcovskej dvojice sa tešili Kysučania.
V druhom stretnutí sa v prípade víťazstva mohli
Lučenčania posunúť na druhé miesto, ale to by
museli Bystričania zaváhať. Pred 600 divákmi
sa tešili z víťazstva lučenskí futsalisti a výhra domácich rozhodla o štvrťfinálovej dvojici Lučenec
- Trnava. V poslednom stretnutí sa hralo o štvrté
miesto, domáce Malacky hlavne zásluhou šesťgólového Marka Lörincziho zvíťazili nad Žilinou
vysoko 9:1.
MIBA Banská Bystrica – 1. FsK KNM 4:3 (1:0)
Góly: M. Konder, R. Greško, M. Čief, 		
rok prehliadka tzv. Zakázaného mesta, ktoré je sídlom čínskych cisárov do r.1911 a najväčší palácový
komplex na svete; chrám Nebe, miesto, kde sa chodili čínski cisári modliť za dobrú úrodu.
Poobede sme sa presunuli rýchlovlakom rýchlosťou až 280km/h do mesta pretekov Changchungu
vzdialeného od Pekingu 1 100 km. Po dvoch dňoch
tréningu nastal deň pretekov. Pretekári boli profesionáli a aj my, amatéri tzv. hobici. Napriek mrazom
až -20 °C bol problém so snehom. Usporiadateľom
sa podarilo urobiť 25 km trať s dvoma stopami na
technickom snehu. Najväčší dojem i atmosféru v
mieste štartu a cieľa vytvárali mohutné snehové výtvory, ktoré patria ku koloritu pretekov. V cieli sme

bez snehu. Na vrchole Ľadonhory sa podávali
ruky, prialo sa len to najlepšie, nechýbalo ani
šampanské. Na vrchole sa stretlo vyše 100 ľudí.
Trasa merala okolo 13km
Novoročný výstup na Tábor
S príchodom nového roku 2016, v piatok 1.1., sa
začala aktivita turistov, ale aj širšej verejnosti,
prvým novoročným výstupom a stretnutím na
druhom ročníku v Javorníkoch na vrchole Tábora 697,4 mnm. Hoci Nový rok 2016 mal ešte len
pár hodín, to ľudí, čo majú radi prírodu a aj napriek tomu, že sa nevyspali do sýtosti a ružova,
neodradilo sa do nej vybrať. Šliapalo sa dobre,
pomaly a v pohode, bolo primrznuté okolo -6°.
Postupne v malých skupinkách stúpali na vrchol k vrcholovému smerovníku Tábora a novej
rozhľadni. Nechýbal ani primátor mesta KNM
Ján Hartel.
Novoročný výstup prilákal na vrchol okolo 100
ľudí, ktorých privítal T. Bráciník a zaželal všetkým do nového roku všetko naj-naj. Na záver,
veríme, že tak, ako krásne sa nám začal nový rok
2016, tak sa nám bude dariť po celý rok v spokojnosti, radosti, zdraví, krásnych túr, vrcholov,
dolín, krásnych stretnutí a šťastných návratov.
Teodor Bráciník
V. Giertl – M. Boris, K. Gabor, E. Kavčák
ŽK: R. Greško, R. Kútik – E. Kavčák
Marián Ondrušek (tréner 1. FsK KNM): „Zápas
bol vyrovnaný s množstvom šancí na jednej aj
na druhej strane, ale veľmi dobre zasahovali obaja brankári. Prvý polčas sme boli aktívnejší my,
druhý domáci, kde dvakrát odskočili na rozdiel
dvoch gólov. My sme však dokázali zakaždým
odpovedať a korigovať stav ukážkovými gólovými akciami do prázdnej brány. Aby sme po základnej časti súťaže skončili na 1. mieste, nemohli
sme prehrať viac ako o dva góly. Tomuto sme
podriadili taktiku a zbytočne neriskovali. Cieľ
sme splnili. Súperovi gratulujeme k víťazstvu v
zápase. My sa tešíme z prvenstva. Ako nováčik
sme určite mnohých prekvapili. Naši chalani v základnej časti odviedli poctivú robotu, za ktorú im
patrí obdiv. V play off to už bude o niečom inom.“
Jaroslav Šidlo
dostali krásnu medailu i teplý nápoj. Na druhý deň
nasledoval návrat do Pekingu, na záver sme stihli
pekné predstavenie v Červenom divadle.
Ráno 7.2. 2016 nastal čas odletu cez Paríž do Prahy.
S výletom sme boli všetci spokojní.
Milan Šiška
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ŠPORT

Turistika na prelome
rokov

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk / Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

5.2. 2016, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
6.2. 2016
Kysucká vrchovina
39. ročník zimného prechodu Kysuckou
vrchovinou.

KULTÚRNE SPEKTRUM

6.2. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová zábava
Vystúpia FS Jedľovina, mažoretky Asanka, tanečné súbory Terra a Niagara. Hrá skupina VIVA
Band a o polnoci príde pochovávanie basy. Účasť
vo fašiangových maskách vítaná.
vstupné: 8 € (pivo, káva)

priateľov hudby pozývajú na 10. ročník hudobného stretnutia amatérskych a profesionálnych
harmonikárov a heligónkarov z Kysúc a okolia.
16:00 hod. vystúpenie žiakov ZUŠ KNM,
17:00 hod. hlavný program, vystúpenia pozvaných hostí

21.2. 2016, 15:00 h.
Mariánsky kostol
Koncert zborovej tvorby
ZUŠ pozýva na 12. ročník obľúbeného Koncertu zborovej tvorby. Vystúpia spevácke súbory
z KNM a okolia.

12.2. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Pani Rafiková a tí druhí
Divadelný súbor pri MKŠS KNM uvádza satirickú komédiu Janka Jesenského.
hrajú: Jozef Laurenčík, Laura Janíčková, Katarína Kováčiková, Dáša Jakubcová, Tibor Nekoranec, Pavol Prievozník, Ľubomír Kubička, Ján
Maráček, Denisa Kurňavová
réžia: Katarína Kováčiková
spev: Katarína Vovková
vstupné: 5 €

26.2. - 31.3. 2016
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava najlepších súťažných prác detí z regiónu
výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Vernisáž výstavy 26.2.2016 o 13:00 hod.

20. - 21.2. 2016
Lyžiarska turistika na Javorníkoch
Športklub turistiky KNM pozýva všetkých na lyžiarsku turistiku na Semeteš a Javornícky vrch.

PRIPRAVUJEME NA MAREC

20.2. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov
vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
vstupné: 5 €
7.2. 2016, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Karneval pre najmenších
MKŠS a CVČ v KNM pozýva všetky deti na detský karneval. Prezentácia masiek o 13,30 h.
Príďte sa zabaviť pri hudbe, súťažiach a tombole.
O dobrú nálada sa postarajú šašovia.
vstupné: 1 €

27.2. 2016
Javorníky
Výstup na Malý a Veľký Javorník.
29.2. - 4.3. 2016, 18:00 h.
Kysucká hvezdáreň
Prázdninové pozorovania večernej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pripravuje počas
jarných prázdnin pozorovania večernej oblohy
na Kysuckej hvezdárni v KNM. Pozorovať bude
možné len v prípade jasnej oblohy.
vstupné: 1€; deti do 6 rokov zdarma.

8.3. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Zmiešaná štvorhra
Radošinské naivné divadlo uvádza hru Stanislava
Štepku o stave či kvalite súčasného slovenského
života, miere nášho úsilia a najmä hľadaní ľudského šťastia.
vstupné: 13 € (predpredaj v DK)
17.3. 2016, 15:00 h.
Klub 75
Vansovej Lomnička
49. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie
a prózy žien. Súťaž prebieha v troch kategóriách,
minimálny vek recitátorky je 16 rokov.
Prihlásiť sa môžete na: 0902 317921,
p. Stuchlíková, uniazien.knm@gmail.com
31.3. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Kandráčovci
vstupné: 10 €

8.2. 2016, 16:00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová harmonika
ZUŠ KNM, Mesto KNM a Občianske združenie
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