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Paľo Drapák
hosťom plesu

Prečo petícia
za dostavbu D3?
V minulom vydaní Zvestí KNM č.
1/2017 sme písali o súčasnom stave
okolo výstavby diaľnice D3 i o tom, že
sa pripravuje petícia.
Nejasné zaradenie stavby D3 medzi investičné priority vlády vyvolalo veľké
znepokojenie v radoch našich občanov,
ktorí musia znášať dlhodobo neriešenú
záťaž automobilovou dopravou v meste. Tento neriešený problém sa týka
i firiem, kolapsy dopravy v dôsledku
dopravných špičiek a častých dopravných nehôd spôsobujú neodôvodnený
nárast nákladov pri zabezpečovaní logistiky pre plynulosť výroby, či časté
problémy s včasným príchodom zamestnancov na striedanie smien.

viac na str. 3

V sobotu 21. januára sa v dome kultúry konal ôsmy rybársky ples. O zábavu
sa počas celého večera starala skupina
Primátor a cimbalovka Jedľovina. Hlavným hosťom večera bol Paľo Drapák zo
skupiny Metalinda, ktorý vytvoril hneď
na začiatok fantastickú atmosféru.

Nechýbala bohatá tombola s hlavnou
cenou 23 kilogramovým sumcom. Počas večera sa podávali lahodné vínka
a prítomní sa mohli občerstviť pri bohatých švédskych stoloch. Poslední hostia
odchádzali zo sály ráno o siedmej hodine. Dovidenia o rok priatelia.
Marián Mihalda

3. ročník
skialpinistických
pretekov
Dňa 26. decembra 2016 hostilo stredisko Veľká Rača – Dedovka účastníkov
už tretieho ročníka skialpinistických
pretekov Štefanský skialp – Memoriál
Ervína Priečka. Tri desiatky účastníkov
štartovali v podvečerných hodinách na
Dedovke s cieľom na poľskej chate na
vrchole Veľkej Rače (1 236 m. n. m.).
Trať viedla vzhľadom k skvelým snehovým podmienkach pásmom lyžiarskej trate Košariská II. so zjazdom na
Margušku, traverzou na Laliky a napojením na hrebeňovú turistickú trasu až
k vrcholu. Na pretekárov tak čakala
takmer 6 km trať
s približne 700 m
prevýšením, ktorú vytýčil riaditeľ
pretekov Štefan
Kubuš, šéf Horskej
služby Kysuce.

viac na str. 11

Foto: Stanislav Cigánik
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO
Dňa 14. januára 2017 sa uskutočnila v budove Klubu 75 na Ul. Belanského výročná
členská schôdza Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ) Kysucké Nové Mesto. Na tejto
schôdzi bol okrem obligatórnych bodov ako
je prerokovanie správy o činnosti výboru,
o hospodárení, uloženie hlavných úloh DHZ
na ďalšie obdobie, zvolený jednohlasne staronový predseda DHZ Jaroslav Belko a rovnako bol tiež jednohlasne zvolený i staronový
veliteľ DHZ Miroslav Kuric. Členovia DHZ
zvolili i nový výbor a tiež delegáta s hlasom
rozhodujúcim na okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ. V roku 2016 je evidovaných 112 členov DHZ KNM, z toho 33 žien.
Na tejto výročnej členskej schôdzi boli všetci
oboznámení so schváleným rozpočtom mesta
určeným na ich činnosť. Tento bol v porovnaní s rokom 2016 navýšený zo 14 545 € na
16 101 €, teda o 1 556 €. Treba ale povedať,
že je do toho zahrnutý tiež DHZ Oškerda. Aj
vlani vykonávali členovia DHZ KNM pomoc
pri rôznych akciách organizovaných mestom.
Ako každý, rok aj v roku 2016, sa podieľali pri
zabezpečovaní cestnej premávky v rámci bežeckých pretekov „Kysucká desiatka“, ktoré
sa konali 17. 4. 2016 v uliciach nášho mesta.
Bez ich pomoci by bolo zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky problémové, nakoľko
štátni ani mestskí policajti by svojimi počta-

mi nedokázali zabezpečiť uzatvorenie jednotlivých ulíc, kadiaľ prebiehali samotné preteky.
Spomenul by som tiež významnú pomoc pri
vytvorení klziska na Ul. Sládkovičovej, ktoré nám pomohli sprevádzkovať i túto zimu.
V letnom období pri vysokých horúčavách
polievali niektoré frekventované ulice mesta.
Aj v roku 2016 pokračovali na oprave staré-

Novoročné stretnutie

najvýznamnejšie investície:
V roku 2015 v rámci programu Poľsko – Slovenskej spolupráce podporovaného EÚ sme
získali prostriedky na projekt Prístavba a stavebné úpravy Domu kultúry v KNM v hodnote 709 091 €, kde vlastné náklady predstavovali 136 255 €.
Z vlastných prostriedkov sme vybudovali
Spevnené plochy a technickú infraštruktúru
pri bytových domoch na Kamencoch v hodnote 165 000 €.
Uskutočnili sme stavbu Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v KNM s nákladmi 1
320 000 €, kde vlastné prostriedky predstavovali sumu 250 000 €.
Pre rozvoj bytovej výstavby v severovýchodnej časti mesta sme dali vypracovať Doplnok
č. 2 k Územnoplánovacej dokumentácii mesta
v cene 9 617 €. Zároveň sme začali pracovať
na novom územnom pláne mesta, náklady
predstavujú 35 000 €, získaná dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR bola vo výške 12 624 €.
Prípravné práce a revitalizácia bežeckého oválu – tartanová atletická dráha stáli 266 214 €,
sponzorsky významne prispeli firmy INA Kysuce a NN Slovakia.

Tretí januárový utorok patril slávnostnému
stretnutiu v mestskom úrade s poslancami
VÚC, správcami farností, zástupcami podnikateľov, predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, politických strán s primátorom mesta
Ing. Jánom Hartelom.
Po srdečnom privítaní vzácnych hostí primátor skonštatoval, že už uplynula prvá polovica
volebného obdobia, a preto by na začiatok rád
bilancoval. V príhovore pripomenul nielen to,
čo sa už podarilo zrealizovať ale i to, čo je pripravené na najbližšie mesiace. Zároveň dodal,
že mnohé aktivity by nebolo možné zrealizovať vďaka dobrej spolupráci.
„Prvú polovicu volebného obdobia považujem za úspešnú, zároveň však veľmi hektickú. Snažili sme sa zachovať nastúpenú cestu
z predchádzajúceho volebného obdobia v oblasti investícií zameraním sa na revitalizáciu
a zveľadenie majetku mesta, pri stálej snahe
o 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

ho prehnitého dreveného trámového stropu
v budove DHZ na Ul. Pivovarskej. Mesto im
tak ako rok predtým zabezpečilo len materiál
(OSB dosky, hranoly a drevené dosky) a samotné vyhotovenie nového stropu urobili
sami.
Treba pripomenúť, že sa tiež zúčastňujú na
akciách pod vedením profesionálnych hasičov
z Hasičského a záchranného zboru KNM, pri
ktorých okrem účasti jednotlivých dobrovoľných hasičov pomáhajú aj technikou. V roku

2016 sa dobrovoľní hasiči zúčastnili na troch
zásahoch. Pri prvom dňa 6. 8. 2016 pomáhali pri hasení horiacej hospodárskej budovy
v obci Nesluša, kde využívali trhacie háky pri
rozoberaní krovu, pri druhom dňa 20. 8. 2016
pomáhali pri hasení lesného porastu v Škorčí,
rovnako sa zúčastnili pri hasení požiaru trávnatého násypu pozdĺž železničnej trate, ktorý
sa chytil od pokazeného odstaveného vagóna
a pomerne rýchlo došlo k jeho rozšíreniu.
V tejto súvislosti spomeniem, že vlani sme
z ministerstva vnútra dostali protipožiarny
vozík a tiež motorové vozidlo IVECO. Obe tieto vozidlá pomáhajú s odvozom techniky na
miesto zásahu. Musím spomenúť, že hasiči
DHZ sa aj s technikou zúčastňujú na rôznych
preventívnych, resp. náučných akciách ako
napr. Cesta rozprávkovým mestom, Zober
loptu nie drogy, predvádzali svoju techniku
žiakom ZŠ, MŠ a deťom v letnom tábore.
V priebehu roka ste sa dočítali, že vo svojich
radoch majú aj dvoch majstrov sveta v hasičskom športe Štefana Belka a Dávida Kalužníka. Tento titul sa im podarilo získať ako
členom reprezentácie SR na Majstrovstvách
sveta v hasičskom športe v Ostrave v divácky
obľúbenej disciplíne v požiarnom útoku. Želajme im aj celému DHZ KNM, aby sa im aj
v tomto roku minimálne darilo tak, ako vlani,
a aby to pocítili aj občania nášho mesta.

V roku 2016 sme realizovali Rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Celú alokovanú sumu
750 000 € sme sa rozhodli využiť na výmenu
svietidiel. Nové svietidlá vygenerujú úsporu,
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.
V Budatínskej Lehote sa za pomoci mesta podarilo dokončiť rekonštrukciu domu smútku
s príspevkom vo výške 20 000 €.
V Oškerde sme rozšírili zastrešenú časť nádvoria pri kaplnke s nákladmi vo výške
11 000 €.
Vybudovali sme nové verejné osvetlenie Ul.
Jánska v hodnote 15 000 €.

Zvesti
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Medzi pripravované a rozpracované projekty
patria:
Rekonštrukcia centrálnych rozvodov ústredného kúrenia, čakáme na vyhlásenie výzvy,
projekt je pripravovaný v spolupráci s Kysuca,
s.r.o.

Prečo petícia za dostavbu D3?
(pokračovanie zo str. 1)
D3 bola schválená v kompetentných európskych inštitúciách ako Paneurópsky koridor VI.
už v roku 1995. V rokoch 1999 - 2014 dostávajú
prednosť pred výstavbou D3 úseky, ktoré nie sú
na Slovensku hlavnými európskymi koridormi
a majú nižšiu intenzitu dopravy. Dokonca nebol uprednostnený ani záujem o koordináciu so
zahraničím (Poľsko, ČR, Maďarsko). Zo 100 km
úseku Bielsko-Biala - Žilina má každý štát postaviť polovicu. Poľsko má postavených 42 km,
Slovensko bude mať v roku 2017 v tomto úseku postavených len 17 km. Po otvorení úseku
Zwardoň - Svrčinovec sa očakáva zvýšenie dennej intenzity dopravy o 5 000 áut. Špičková intenzita je až 2 000 áut. Okrem toho tento úsek
ošetruje dopravu tzv. košicko-bohumínskej trasy, teda prepája hlavný európsky koridor D1/
E50 s Ostravou, Poľskom, Nemeckom.
Realizáciu D3 a R5 žiadali regionálne obchodné,
priemyselné, hospodárske komory Slovenska,
Poľska, Česka, Maďarska, zahraniční investori,
podnikatelia. Oba tieto úseky spĺňajú všetky
kritériá pre prioritnú výstavbu na rozdiel od
iných ciest plánovaných so začatím výstavby do
roku 2019.
Dôležitým argumentom na neodkladné dostavanie D3 je aj skutočnosť, že už vynaložené
prostriedky na zhotovenie úseku Svrčinovec Skalité a začínajúceho úseku Čadca Bukov - Svrčinovec (dokončenie 2020) neprinesú zásadné
zlepšenie dopravnej situácie medzi Čadcou a Žilinou, pretože realizácia v súčasnosti kolabujúceho úseku pri KNM je podľa materiálu NDS
plánovaná na rok 2026.

Zvesti

Nemenej dôležitým argumentom pre dostavanie D3 je štatistika nehodovosti na ceste I/11.
Len za posledné roky 2015-2016 došlo na tomto úseku k 182 dopravným nehodám, pri ktorých bolo usmrtených 13 osôb, 22 bolo ťažko
zranených a 66 ľahko. Nový rok 2017 začal tiež
tragicky, v januári boli 3 osoby usmrtené a jedna ťažko zranená.
Prísľuby vlád na riešenie tejto situácie vybudovaním D3 a privádzača do priemyselnej zóny
trvajú od roku 1999, kedy bola v meste etablovaná firmy INA Kysuce, teraz Schaeffler Kysuce.
Zatiaľ bez výsledku! Bez výsledku ostali aj naše
intervencie a ústretové kroky pri predchádzajúcich jednaniach s vedením NDS. Pri poslednej
návšteve bolo naznačené, že sa uvažuje s návrhom na zmenu zákona o dlhodobej brzde pre
získanie úveru na odsúhlasené investičné akcie.
Myslíme si, že použitie takto získaných prostriedkov na presne určený účel s preukázanou
naliehavosťou je dobré riešenie a podporujeme
ho. Po vyhlásení ministra dopravy Érseka v týždenníku Trend, že diaľnice sa majú stavať na
juhu a nie na kopcovitom severe, máme obavu,
že získané financie by sa mohli použiť na menej
naliehavé úseky, že politické argumenty opäť
prevládnu nad odbornými.
Na základe vyššie uvedených argumentov sme
sa rozhodli formou petície občanov celých Kysúc podporiť požiadavku za neodkladné dostavanie diaľnice D3 v celom úseku od Žiliny po
hranicu s Poľskom. Chceme tak pridať na vážnosti našej požiadavky.
Prípravný petičný výbor zložený z primátorov,
zástupcov združení miest a obcí, zástupcu zamestnávateľov a riaditeľa regionálnej komory

Rozšírenie kapacít a rekonštrukcia MŠ na Ul.
Komenského, projekt je podaný a čaká sa na
vyhodnotenie.
Projekt modernizácie odborných učební základných škôl.
V rámci cezhraničnej spolupráce s partnerom z Poľska mestom Lodygovice máme podaný projekt Parkovisko na Ul. Komenského
(60 miest) a čakáme na vyhodnotenie.
Pripravujeme sa na vyhlásenie výzvy na budovanie zelených vnútro blokov,“ uviedol primátor.
Druhá polovica stretnutia, ktorá vyvolala diskusiu, bola venovaná výstavbe diaľnice D3.
Prítomní vyjadrili deklaratívne podporu pripravovanej petícii (viac o petícii v nasledujúcom článku).
Záver novoročného stretnutia patril povzbudivým slovám a požehnaniu farára Petra Holbičku a príjemným spoločným rozhovorom.
D. Š.

SOPK sa už stretol dvakrát a navrhol text petície:
„Petícia za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina - KNM - Čadca/hranica PL,CZ, urýchlené pokračovanie vo výstavbe
diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov
investorom a občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou
diaľnice D3.“
Po ďalších stretnutiach s predstaviteľmi ZMOS
a zástupcami všetkých obcí petičný výbor zvolá
tlačovku. Následne zverejníme všetky informácie ohľadom petície a možnostiach jej podporenia na webovej stránke mesta a následne vo
Zvestiach KNM. Predpokladaný termín spustenia petície je mesiac február. Myslíme si, že
problém s dopravou sa týka každého, i tých, čo
nevlastnia auto, či starších občanov. Veď dopravné zápchy sa ich budú dotýkať pri ceste do
práce či pri potrebe záchranných zložiek ako sú
hasiči či sanitka. Preto neváhajte a petíciu podporte!
za prípravný výbor Ing. Ján Hartel

Voľné pracovné miesto
Mesto KNM v zmysle ustanovení zákona
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme oznamuje, že je voľné pracovné miesto na pulte centrálnej ochrany.
Kvalifikačné predpoklady, požiadavky a ostatné informácie nájdete na webovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk.
Uchádzači o voľné pracovné miesto musia
doručiť potrebné doklady v termíne do 15.
2. 2017.
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Teraz spomeniem úspešné projekty, ktorých
realizácia začne v roku 2017:
Mesto má podpísanú zmluvu o NFP na projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu v hodnote 2 232 340 €. Projekt zahrňuje vybudovanie plochy a potrebných inžinierskych sietí na skládkovanie a technológiu
BRO v Dolnom Hričove, zberné nádoby, štiepkovač, kompostovacie kontajnery, zberové
vozidlo, preosievač, prekopávač a nakladače.
Mesto má podpísanú zmluvu o NFP na projekt Obnova komplexu MŠ 9. mája v KNM.
Vo februári začne realizácia projektu v hodnote 264 787 € na zateplenie a výmenu svietidiel
v objekte.

Mesto má schválenú dotáciu z Futbalového zväzu SR na umelú trávu pre projekt Rekonštrukcia škvarového ihriska na štadióne
vo výške 150 000 €. Pre prípravu podkladu
(odstránenie škvary, položenie predpísaných
vrstiev kameniva, oplotenie, osvetlenie) MsZ
odsúhlasilo 410 000 €. Máme prísľub od firmy
Shaeffler Kysuce, že nám tento projekt podporí sumou 50 000 €.
Spracovali sme projekt Rekonštrukcia areálu
Polikliniky KNM, ktorý zahŕňa rekonštrukciu
ciest, parkovacích miest, osvetlenia a dohodli
sme zmluvu o združení finančných prostriedkov na jeho realizáciu s VÚC. Rozpočet projektu je 220 000 €, príspevok VÚC je približne
polovičný.
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DUBIE 1367 – 2017

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE/INFORMÁCIE

650. výročie prvej písomnej zmienky (2)
Prvá písomná zmienka
Nie je tomu tak dávno, čo bol za rok prvej písomnej zmienky považovaný letopočet 1438. V tom
prípade by dnes nebolo čo oslavovať. Ešte v roku
2003 vyšiel v týždenníku Kysuce článok z pera
Miroslava Golisa s názvom Dubie má 565 rokov,
v ktorom sa autor odvoláva na spomenutý rok.
V poslednom období však pokročil vedecký výskum v oblasti osídlenia Kysúc a mnohé kysucké
obce prepisovali svoje najranejšie dejiny, keď sa
letopočet ich prvej písomnej zmienky posunul
hlbšie do minulosti. Primát a pomyselný rekord
medzi lokalitami na Kysuciach v tomto smere
patrí práve Dubiu, keď sa táto zmienka posunula
o 71 rokov, teda do roku 1367. A keďže ide o krásnych okrúhlych 650 rokov, dôvod na oslavu tu
právom je.
Poďme sa však pozrieť kto, kedy a za akých
okolností zapísal do stredovekej listiny osadu,
ktorej pôvodný názov ten dnešný nepripomína
ani zďaleka. V spomínanom roku 1367 na príkaz uhorského kráľa Ľudovíta I. (vláda v rokoch
1342 – 1382) vykonala nitrianska kapitula metá-

moriadny význam, nakoľko je i prvou písomnou
zmienkou o spomínanej Nesluši, navyše potvrdzuje existenciu susediacich obcí a to najmä KNM
a Rudiny. S názvom Dubie sa po prvýkrát stretávame v úvode spomenutom roku 1438, kedy bola
vykonaná metácia Budatínskeho panstva v súvislosti s uvedením Hatnajovcov do tohto majetku,
ktorý získali od uhorského kráľa Žigmunda (vláda
1387 – 1437) dva roky predtým.
Názvy Dubia naprieč stáročiami
Je paradoxom, že na jednej strane sa prvý známy
názov Oriklehotaya tomu súčasnému vôbec nepodobá, pri druhom už niet pochýb o akú lokalitu
ide a tento sa v priebehu storočí až na malé odchýlky nezmenil. Podľa Drahomíra Veličku pochádza názov Dubie zo základu dub-, druh listnatého
stromu, s hromadnou príponou –ie, čo znamená,
že ide o miesto s menším dubovým lesom alebo
lesom s prevahou duba.
1367 – Oriklehotaya (podľa staršieho prepisu Onklehotaya)
1438 – Dubie
1507 – Dublye i Dubie
1572 – Duby
1633 – sú spomínaní poddani dubnianski

1674 – Dubye
1711 – Dubie
1773, 1786, 1808 a 1863-1895 – Dubje
Mário Janík
Zoznam použitej literatúry:
KURUCÁROVÁ, Jana : Dubie. In: Zborník Kysuckého múzea v Čadci 10/2006. Čadca : Kysucké múzeum, 2006.
MAJTÁN, Milan : Názvy obcí Slovenskej republiky
(vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : Veda,
1998.
VELIČKA, Drahomír : Kysucký miestopis alebo
prečo sa to tak volá? (10). Dubie. In Kysuce, roč.
26 (57). č. 13 (2016), s. 2.

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

ciu (vymedzenie polohy obce a jej chotára) osady
Nesluša, ktorú dostal do držby magister Mikuláš,
syn Ladislava. V tejto listine sú vytýčené hranice
chotára Nesluše, ale i osady s ňou susediace. Na
základe geografickej lokalizácie je bez všetkých
pochybností isté, že osada, ktorá je tu pomenovaná menom Oriklehotaja je tá istá, ktorá sa spomína v roku 1438 už pod názvom Dubie. Ešte v roku
2006 uvádza Jana Kurucárová podobný názov
-Onklehotaja, v roku 2016 však už prichádza
s uvedeným názvom Velička aj s toponomastickým vysvetlením: Oriklehotaya (Orikova Lehota)
keď Orik by mohlo byť meno lokátora (zakladateľa obce z poverenia majiteľa pôdy) a Lehota
zasa odkazuje na vznik obce v prvej polovici 14.
storočia na nemeckom práve, kedy obce s týmto
názvom vznikali na území Slovenska, Moravy
i Čiech. K rôznej interpretácii názvu mohlo prísť
pri prepise stredovekej listiny, treba si povšimnúť
podobnosť písmen „ri“ a „n“ v ich písanej forme,
ako môžeme vidieť na detaile obrázku. Táto stredoveká listina sa nachádza v Maďarskom národnom archíve v Budapešti (MOL – Magyar Ország
Levéltára) vo fonde Festeticsovský rodinný archív
pod číslom DL 91734. Pre dolné Kysuce má mi-

Horný Vadičov, Kubaščíkovci cez Galierovci
Kysucký Lieskovec, Jednota
Lodno, Trnovec
Lodno, Trnovec cez Povina
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 od vyhlásenia
i - premáva od INA
x – pracovné dni
s - sobota
d-dni školských prázdnin

7:51xB
4:50x, 5:00sa, 5:25xc, 6:50xc /po nám/, 6:55xd /po nám./, 7:05a,
7:10s, 7:22xc, 7:45xc, 7:54xd, 8:35x, 9:25x, 10:00x, 11:20s, 11:45x,
13:32x, 14:30x, 15:00x /nejde cez Krásno/, 16:01x, 18:25sa,
18:31x, 20:00x
6:20iB, 14:20xiB, 18:20iB, 22:20xiB
5:25xd, 5:50x, 13:00sa
6:45xc, 14:20xc
5:18xi /ide po Galierovci/, 8:20x, 13:20xc, 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
6:15xic, 6:20xid, 6:25sa, 7:00x, 8:35a, 9:40s, 9:40xd, 9:45xc,
11:25x, 11:40sa, 14:15xic, 14:20xid, 15:10xa, 15:50x, 17:20,
19:15, 22:35xi, 22:45sa
14:15xc
5:45xi, 5:45s, 6:07x, 6:15xic, 8:35x, 10:25s, 10:30a, 10:33x, 12:55x,
14:15xi, 14:50s, 15:12x
17:20sa, 19:10x, 22:20xi /cez Ochodnicu/
5:30xc, 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, 18:36xi, 19:10x, 19:10sa, 20:30, 21:35sa, 22:20a,
22:25ai, 22:45s, 22:49si
6:55xd, 10:03x, 15:15x, 17:25x, 18:25sa, 18:31sai, 22:40x, 22:45xi
5:45x, 6:22xic, 6:55xc /po ZŠ/, 14:15x
6:20sai, 6:45xm, 8:50spab, 11:41am, 12:19s, 12:20spab, 12:39x,
14:20sai, 14:20xi /nejde cez Krásno/, 15:00x, 16:50spab, 17:09xs,
17:15a, 18:40x, 22:15i
5:15xi, 5:20x, 11:05. 14:15xi, 18:50sa
6:15xi, 6:25x, 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, 16:35x, 19:10sa
6:35xc
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
7:00xc, 11:45xc, 12:30xc, 13:20xc, 14:20xic, 14:20xid, 22:35xi
6:20xi, 6:20sai, 6:24sa, 14:20xi, 14:20sai, 14:24sa, 18:20i, 18:24,
22:15i, 22:20
6:05x, 6:55x, 8:35x, 12:25sa, 12:50x, 14:30xi, 17:40x
10:47x, 14:22xc /po nám./
6:20xiB, 8:08xB, 12:16xB, 14:20xiB, 14:23xB, 15:23xB, 22:20xiB
B – nepremáva 23.12.- 8.1
m – pokračuje na Vychylovku
a – nedeľa a sviatky
c – dni školského vyučovania
p - piatok
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Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie
do 20 rokov Ernest Boroš do nominácie na
Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov
2017 zaradil aj dvoch športovcov z Kysuckého Nového Mesta.
Bratia Michal (19 rokov) a Miloš (17 rokov)
Romanovci sú študentmi tunajšieho gymnázia. Popri školských povinnostiach stíhajú denne trénovať v Třinci. Hokeju sa venujú
od svojich 4 rokov. Úspechy na športovom
poli ich sprevádzajú už niekoľko sezón, no
ako sa vyjadril Miloš, za svoj prvý väčší
úspech pokladá zisk juniorského titul minulý rok v Čechách...a samozrejme tohtoročné
majstrovstvá. Michal za svoj prvý úspech
tiež považuje juniorský titul s tímom Třinec.
Šampionát na prelome rokov 2016 a 2017
hostili kanadské mestá Montreal a Toronto.
Stretlo sa na ňom 10 tímov z celého sveta.
V médiách som sa dočítala, že Miloš Roman
bol najväčším prekvapením týchto majstrovstiev a zároveň bol i najmladším hráčom. Spýtala som sa Miloša, prečo asi získal
prívlastok prekvapenie. „Rozhodujúci zápas
bol s Lotyšskom, išlo o postup do štvrťfiná-

Michal
le. Mne sa v tomto zápase podarilo dať gól
i nahrávku, ktorá následne skončila v sieti,“
odpovedal. Vďaka týmto zákrokom nášho
útočníka sa súboj s lotyšskými hokejistami

Miloš a Michal Romanovci
skončil so skóre 4:2. „Tento zápas som si
najviac užil,“ zhodnotil Miloš. Aj Michalovi
sa darilo práve v súboji s Lotyšmi, zaznamenal si do svojej štatistiky dve asistencie. Na
moju otázku, kedy skóroval, mi odpovedá
pozitívne: „Áno, skóroval som v stretnutí
proti USA.“
Celkovo chlapci odohrali 5 stretnutí: s Rusmi, Kanaďanmi, USA, Švédmi a spomínaným Lotyšskom. Podľa vyjadrení Miloša,
najťažšia hra bola s kanadskými a americkými mladými hokejistami. A zo súboja s Rusmi si odniesol Miloš zranenie - otras mozgu.
„Bolo to nepríjemné, zrazil som sa s ruským
hokejistom, vôbec som ho nevidel a nečakal
som to,“ dodáva k tejto udalosti. Zvedavá
som i na umiestnenie mladých Slovákov,
Michal mi odpovedá: „Vypadli sme vo štvrťfinále a celkovo sme skončili na 8. mieste.“
Nedalo mi spýtať sa na atmosféru turnaja.
„Bolo fantasticky,“ začal Miloš, „som rád, že
som sa do výberu dostal. Veď do prípravného kempu 10 dní pred majstrovstvami nás
prišlo 28 a nomináciu získalo len 23 slovenských hráčov. Atmosféra bola super, ľudia
majú inú mentalitu, veľmi si užívajú hokej

Miloš

hrá super. Podporujeme sa, vysvetľujeme
si rôzne veci, radíme sa. Bez hokeja si to už
ani neviem predstaviť.“ Michal dodáva: „Je
to skvelé mať brata po boku, veľmi mi pomáha. Nič v živote mi nie je viac ako brat.“
Obaja súdržne hovoria, že ich najväčšími
fanúšikmi a podporovateľmi sú rodičia. Takže gratulujem rodičom k šikovným synom
a hokejistom k ich úspechom.
D. Š.

pomedzi prekážky, ťahanie bobov s nákladom, vedenie puku hokejkou a odpálenie
do bránky, preliezanie pomedzi dve laná
a nechýbalo bobovanie a skĺzanie sa z kopca na lopároch. Prostredníctvom rôznych
športových disciplín si deti si precvičovali
a zvyšovali fyzickú zdatnosť a špeciálne pohybové zručnosti.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová

Zimný športový deň
Keďže pani Zima nadelila bohatú nádielku
snehu, pani učiteľky z MŠ Litovelská pripravili pre škôlkarov zimný športový deň
s názvom „Ľadové kráľovstvo“. Malí športovci súťažili v rôznych disciplínach ako
prehadzovanie loptičiek ponad sieť, hádzanie čižmou na cieľ, balansovanie po čiare

Zvesti

a fandia. Keď sme mali pár dní voľno, boli
sme si pozrieť hokejovú sieň slávy. Tento
výlet je tiež milou spomienkou na Kanadu.“
Podobné pocity prežíval i starší z bratov.
„To, keď som zistil, že som v reprezentácii sa
dá popísať jednoducho - úžasný pocit. A potom samotná Kanada, ľudia tam úplne inak
vnímajú šport, na zápasy sa chodia baviť,
berú to ako nejakú show. Na ulici nás ľudia
zastavovali a chceli fotku alebo podpis, rešpektovali nás a pozerali sa na nás s obdivom,
bolo to príjemné. Okrem hokejovej siene
slávy sme navštevovali aj zápasy ostatných
tímov.“ A doma bola aká atmosféra? „Majstrovský úspech som hneď oslávil s priateľmi,“ hovorí Michal.
A čo mladých Kysučanov ešte čaká? „Na
konci sezóny sa budú na Slovensku konať
Majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov,
konkrétne v Spišskej Novej Vsi a Poprade.
Rád by som tam uspel so svojim tímom,“povie Miloš. Jeho brata čakajú iné povinnosti:
„Ja dohrám sezónu a potom sa sústredím
hlavne na maturitu.“
No a na záver sa pýtam na ich súrodenecký
vzťah. Miloš hneď odpovie: „S bratom sa mi
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ECHO MESIACA

Echo mesiaca
Vážení predsedovia a členovia výborov urbariátov v KNM, Váš prísľub, ktorý ste mi
dali osobne minulý rok na začiatku decembra - „drevá zo Štegenky a prístupovej cesty
do Skotne odvezieme, aby sa tam deti mohli
sánkovať a lyžovať“ - ste žiaľ ani po roku nenaplnili, naopak, dreva výrazne pribudlo, ste
zodpovední za totálnu deštrukciu prístupových ciest a zničenie prirodzeného ekosystému. Fakt, že vo Vašom pokročilom veku
riadite urbariáty zo stoličiek v kancelárii spôsobil, že dnes sa deti nemajú kde vyšportovať, turisti ak chcú využiť lesnú cestu, musia
si obuť gumáky a dúfať, že si po ceste napr.
na Tábor či do Škorčia nedolámu obe nohy.
Starostlivosť „dobrého hospodára“ Vám žiaľ
nič nehovorí a naši rodičia a prarodičia, ktorí
Vami zdevastované hory pracne vybudovali
a statočne a ťažkou drinou udržiavali vo vzorovom stave, sa musia v hrobe obracať. Kde
ste mimochodom boli na začiatku tohoročnej
decembrovej druhej adventnej nedele, keď sa
viacerí rodičia a deti s klzákmi na Štegenke
pýtali sami seba: „Kde sa máme sánkovať?”
Je smutné, že nevidíte realitu očami bežného
človeka. Ak ste presvedčení, že ako vedenie
urbariátov máte vy jediní právo prístupu do
lesa, potom sa zamyslite, koho majetok spravujete a dajte všetkým spoluvlastníkom a ostatným občanom tohto mesta jasne najavo,
že do lesa a na lesné pozemky vo Vašej správe
majú ZÁKAZ VSTUPU.
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Odpovedá Anna Čepelová, predsedníčka
OZSVLaP:
Zástupcovia spoluvlastníkov lesov a pasienkov vždy ochotne vysvetlia, keď ich niekto
požiada, stav našich lesov pri ich obhospodarovaní. Pre každého, kto príde si nájdeme čas.
Nie všetko čo súvisí s prácou v lese je problém urbariátu. Naše lesy majú dve spoločen-

Knižnica bilancuje
Mestská
knižnica
KNM je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá zaujíma významné miesto medzi
kultúrnymi inštitúciami v meste. Aj v roku
2016 ponúkla knižnica stálym i novým čitateľom množstvo nových kníh, podujatí, aktivít
a služieb.
V uplynulom roku 2016 sme zaevidovali
72 534 výpožičiek kníh a časopisov, ktoré pomohli našim čitateľom spestriť voľný čas, prežiť pohodu pri knihe alebo rozšíriť si vedomosti. Počas dvanástich mesiacov prekročilo prah
knižnice 30 741 návštevníkov. Zaregistrovalo
sa 2 139 čitateľov, z toho bolo 918 čitateľov

stvá, teda nie dva urbariáty. Je to Občianske
združenie vlastníkov súkromných lesov a pasienkov a Urbariát pozemkové spoločenstvo.
Spoločne obhospodarujeme viac ako 830 hektárov pozemkov, z ktorých je vyše 800 hektárov lesov, ostatné sú pasienky, z časti orná
pôda a zastavané plochy.
Dňa 5.12.2016 prišiel na urbariát email,
v ktorom oslovuje pani profesorka F. Chromjaková predsedov urbariátov v KNM a píše
o prísľube z decembra minulého roku, ktorý
sme jej mali dať o tom, že drevá zo Štegenky a prístupovej cesty do Skotne odvezieme,
aby sa tam mohli deti sánkovať a lyžovať. Zástupcovia výboru Urbariátu a ani Občianskeho združenia súkromných vlastníkov lesov
a pasienkov (ďalej len OZVSLaP) si na takýto
prísľub nepamätajú.
Lokality „Štegenka“ a prístupová cesta do
Skotne boli bývalé lúky v minulosti využívané
na sánkovanie a lyžovanie. Teraz sú väčšinou
oplotené v súkromnom užívaní vlastníkmi
alebo sú na základe zmlúv obhospodarované
OZVSLaP. Obhospodarovanie lesov v tejto
dobe nie je jednoduchá záležitosť. Kôrovcová
kalamita si vyžaduje okamžitý zásah pri výrube chorých drevín. Vyrúbané dreviny nemôžu
zostať v lese, ale po ťažbe musia byť vytiahnuté na dočasné skládky, kde sa musia pripraviť
na expedíciu. Dočasné skládky nie sú spevnené plochy, a preto expedícia je odkázaná aj na
dobré počasie. Vo väčšine prípadov ani dobré
počasie neovplyvní expedíciu, ktorá je odkázaná na záujem trhu. Tak sa stáva, že drevo
na dočasných skládkach je dlhšie, ako by sme
sami chceli. V rámci dobrého hospodárenia sa
snažíme aj odpredať palivové zbytky po ťažbe,
medzi ktoré patrí aj haluzovina. Aj tu je odbyt
opäť odkázaný na záujem odberateľov výroby
tepla. Posledné teplé zimy spôsobili takmer
nezáujem výrobcov tepla o drevoštiepku,
ktorá sa vyrába z palivových zbytkov. Za to,
že aj tých malo voľných plôch, ktoré zostali
v uvedených lokalitách a nie sú k dispozícii
vo veku do 15 rokov. Okrem výpožičiek im
boli poskytnuté aj iné služby: cez medziknižničnú výpožičnú službu bolo sprístupnených
254 dokumentov (kníh a článkov) a vypracovaných bolo 29 rešerší, usporiadaných 259
rôznych podujatí (výstavy, súťaže, zážitkové
čítania, besedy, čitateľský maratón...), z toho
44 informačných výchov a 23 podujatí pre
špeciálne skupiny. Knižničný fond sa rozrástol o 1 159 nových knižničných jednotiek. Vo
zvýšenej miere naši čitatelia začali využívať
on-line katalóg, zaznamenali sme 4 924 vstupov do katalógu, kde čitatelia zadali viac ako
64 000 svojich požiadaviek. Knižnicu neobišli
ani dobrovoľníci, ktorí v roku 2016 odrobili
50 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu.

na sánkovanie resp. lyžovanie skutočne nemôžeme. Pri obhospodarovaní lesa si musíme plniť povinnosť, ktorú nám určuje lesný
zákon. Pri jeho dodržiavaní sme kontrolovaní štátnym dozorom a navyše sme viazaní aj
zmluvou spoluvlastníkov. Práca v lese nie je
jednoduchá záležitosť, vyžaduje si odborný
prístup, ktorý ovplyvňujú vyššie uvedené faktory, ktoré mi ani pri najlepšej snahe nevieme
ovplyvniť.
Pani prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhDr.
bola 7.12. 2016 na urbariáte za prítomnosti predsedníčky OZSVLaP Anny Čepelovej
a predsedu Urbariátu M. Anteckého ústretovo informovaná o všetkom, čo aktuálne
súvisí s prácou pri obhospodarovaní lesa.
O jej spokojnosti svedčí aj doručený email
z 8.12 .2016, v ktorom predsedovi urbariátu píše: chcem sa poďakovať za to, že ste si
včera našiel čas na vysvetlenie situácie, určite
mi to prospelo a prispelo k pohľadu aj z vašej
strany. Ako predsedníčku OZSVLaP ma vôbec
neprekvapuje, že autorku vôbec prestala zaujímať problematika sánkovania a lyžovania,
ktorá nesúvisí s prácou urbariátu, ale prioritne jej záujmom zostal výbor urbariátu, ktorému navrhuje vyslovenie nedôvery. Veľmi ma
znepokojuje takýto „odborný“ prístup k zabezpečovaniu obhospodarovania lesov. Skôr
to vidím ako zaujatosť a ignorovanie toho, čo
sa v lese robí.
Pýtať sa ako rodená Kysučanka môžem aj ja,
prečo sa nekorčuľuje v Tŕsti, prečo sa nelyžuje
a nesánkuje na Bani alebo za Baňou, kde bol
aj vlek, alebo prečo sa nesánkuje pri kostole
Sv. Jakuba na Vršanskom. Tak, ako dnešok
je poznačený zmenami rozvoja nášho mesta,
tak aj obhospodarovanie chorého lesa si vyžaduje svoje prístupy, ktoré nemôžu vyhovovať
všetkým. Robíme všetko preto, aby les plnil
okrem pestovania drevnej hmoty aj ostatné
prírodné a celospoločenské funkcie.

Chceli by sme tiež poďakovať všetkým, ktorí
prispeli na rozvoj knižnice svojimi 2 percentami z daní a tím, ktorí darovali knižnici nové
a zaujímavé knihy a časopisy. Tento rok bolo
takýchto dobrodincov 32, vďaka nim do nášho
fondu pribudlo 189 titulov z beletrie aj náučnej literatúry, niektoré aj v cudzích jazykoch.
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Mnohé aktivity sa nám podarilo zrealizovať
vďaka sponzorom firma PVCar s. r. o., Žilina
zakúpila metodickú publikáciu pre knihovníčky Hravé čítanie v hodnote 50 € a Drogéria
Bona KNM darovala odmeny pre súťažiacich.
Ďakujeme.
Len stručne spomeniem projekty a podujatia,
ktoré sme realizovali v roku 2016. Šanca na
zamestnanie bol projekt zameraný na spracovanie regionálnej literatúry. Počas roka bolo
možné uhradiť členský poplatok Kultúrnym
poukazom 2016, získali sme 585 poukazov,
za ktoré sme nakúpili novú výpočtovú techniku. Ďalšie 4 počítače pre verejnosť pribudli
vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na
podporu umenia a projektu s názvom Modernizácia technického vybavenia internetových
prístupových bodov. FPU dotoval aj projekt
Nákup knižničného fondu 2016, výsledkom
ktorého bolo 302 nových kníh. A Nadačný
fond Mobis v Nadácii Pontis zafinancoval projekt Záhrada knihomoľov. Knižnica dlhodobo
realizuje projekt Jednu knihu ročne (knižnici),
ide o možnosť darovať knižnici nové a potreb-

né knihy, v rámci projektu sme zaevidovali....
titulov. To všetko za viac ako 12.000 €.
V priestoroch knižnice sme v roku 2016 privítali spisovateľov: Z. Kuglerová, O. Kalamár,
K. Mikolášová. Docestoval k nám výrečný
cestovateľ Zdenko Somorovský, besedovali
sme o novej knihe z dielne Kysuckého múzea
v Čadci Kysuce 1838 -1945, zacvičili sme si
s deťmi jogu na pozadí rozprávky s Yoga Studiom, hľadali sme knižnú šifru, hrali živé Človeče, nehnevaj sa a nakukli sme do dejín kresťanstva na Kysuciach s Tomášom Koptákom.
Na čitateľskom maratóne bol hosťom cestovateľ a spoluautor cestopisu Matej Fabšík a na
Celé Slovensko číta deťom dobehol olympionik Peter Tichý a členovia kynologického
klubu L-dog prišli i so svojimi zverencami.
Obrovský ohlas malo podujatie o rytieroch,
svoje umenie prezentovali šermiari z cechu
Terra de Selinan a podujatie o hasičoch, kedy
medzi nás zavítali členovia DHZ s veliteľom
Miroslavom Kuricom na hasičskom aute.
Počas zážitkového čítania o doprave k nám
prišli príslušníci mestskej polície. Po prvýkrát

a myslím, že úspešne, sme realizovali Burzu
kníh. Samozrejme nechýbal Les ukrytý v knihe, Deň ľudovej rozprávky či iné pravidelné
podujatia.
Spomenula by som aj tri nové služby. Prvou
je objednávanie kníh. Doteraz si mohol registrovaný čitateľ len rezervovať knižné tituly,
ktoré boli práve vypožičané. Dnes je možné
si objednať i voľnú knihu. Informácia o možnosti vyzdvihnutia knihy vám príde mailom.
Potešíme snáď všetkých používateľov služieb
knižnice, že objednávanie nie je spoplatnené.
Realizáciou projektu Záhrada knihomoľov
sa rozšírili služby knižnice o letnú čitáreň.
Tešíme sa, že počas príjemných letných dní
budeme môcť poskytovať periodiká a knihy
na čítanie v záhrade knižnice. V neposlednom
rade chcem upozorniť aj na voľne prístupné
wi-fi pripojenie v oddelení literatúry pre dospelých.
Podrobnejšie informácie o činnosti knižnice
v roku 2016, o projektoch a podujatiach či
štatistiky nájdete na www.kniznica.kysuckenovemesto.sk.

Šanca pre teba

pracoviskách ako sú COOP Jednota Čadca,
školské jedálne v KNM a stavebné firmy
v KNM a okolí. V jednotlivých učebných
odboroch vyučujú skúsení majstri odbornej
výchovy. Žiaci zo vzdialenejších miest majú
možnosť sa ubytovať v školskom internáte. Žiaci nachádzajúci sa v hmotnej núdzi
majú možnosť získať štipendium, ubytovanie a stravovanie v školskom internáte
bezplatne. Ponúkame Vám tieto učebné
odbory: cukrár, kuchár, predavač, obuvník,
maliar, murár a zámočník.
V roku 2009 bola zriadená Praktická škola, ktorá je jednou z možných alternatív
riešenia problému ďalšieho vzdelávania
a následnej integrácie žiakov s ťažším zdravotným znevýhodnením. Praktická škola
nie je profesijne zameraná na zvládnutie
učebného odboru, preto po jej absolvovaní
nezískajú žiaci výučný list, ale záverečné
vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy.

Aktivity školy: celoštátne súťaže v jednotlivých učebných odboroch, športové súťaže,
školské výlety, exkurzie, Deň zeme, Deň
zdravej výživy, Deň boja proti drogám, Vianočná akadémia, medzinárodná spolupráca
a súťaže, workshopy a mnohé iné.
Kontakt: Spojená škola internátna, Murgašova 580, 02401 Kysucké Nové Mesto,
email: ou-knm@mail.t-com.sk.
Ing. Radoslav Hvolka

Spojená škola internátna je typ špeciálnej
školy, ktorá vzdeláva a vychováva mládež so zdravotným znevýhodnením. Na
našu školu prichádzajú žiaci zo špeciálnych základných škôl a integrovaní žiaci
zo základných škôl. Poskytujeme odborné
vzdelanie ukončené záverečnou skúškou
s výučným listom, alebo ukončenie vzdelávania s vysvedčením o zaškolení alebo zaučení. Teoretické vyučovanie prebieha dva
dni v týždni v triedach, špeciálnej učebni,
počítačovej učebni a v telocvični. Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia
so zameraním na špeciálnu pedagogiku.
Teoretické vyučovanie sa rozdeľuje na
všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety. Odborný výcvik sa uskutočňuje tri dni
v týždni, v moderne zariadeniach dielňach
našej školy, ale aj mimo školy v zmluvných

V škôlke sa objavili traja králi
Po vianočných prázdninách sme sa všetci vrátili do MŠ 9. mája plní pozitívnej

Zvesti

novoročnej energie a deti boli rozradostené z napadnutého snehu. Prekvapenie
v podobe troch kráľov pripravili deti, keď
sa preobliekli za tieto biblické postavy,
osviežili starý ľudový zvyk a naučili sa
vinšovačku: „My traja králi ideme k Vám,
šťastie, zdravie, vinšujeme Vám...“ Chodili do tried medzi deti a personál a vinšovali všetko dobré v novom roku, čím
vyvolávali radostnú novoročnú atmosféru.
PhDr. Elena Gavláková

Jarný prímestský tábor
Centrum voľného času v KNM organizuje
v čase jarných prázdnin od 27. februára do
2. marca jarný prímestský tábor.
Vaše dieťa v kolektíve rovesníkov prežije pekné chvíle prázdnin pri kolektívnych
hrách, zábavných súťažiach, tvorivých dielňach, spoznávaní Kysúc, Považia a Oravy.
Poplatok 40 € a prihlášku je potrebné doručiť do CVČ do 15.2. 2017 (v cene vstupné,
preprava, obedy, odmeny, materiál).
Viac informácií v CVČ, Komenského ulica č. 1163, Kysucké Nové Mesto, t. č.
41/4213294, http://www.cvcknm.sk.
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Nečakane dotĺklo Tvoje láskyplné srdce,
zhasli oči, stíchol Tvoj hlas.
Odišiel si a odchod Tvoj bolí všetkých nás.
Zložil si ruky, ktoré ťažko pracovali,
bez práce nedokázal si žiť.
Teraz spíš večným snom,
tmavý hrob je Tvojím domovom.
Neplačte, že som vás opustil, odpočinok mi
prajte
a v srdci večnú spomienku si na mňa
zachovajte.
Dňa 4.2. 2017 si pripomíname 3. smutné
výročie úmrtia môjho drahého manžela,
milovaného ocka a dobrého dedka
Emila LULEKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou na neho spomína a za tichú
spomienku ostatným ďakuje manželka
Ľudmila a celá rodina.

Dňa 7.2. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia
Miroslava KRÁLIKA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 22.1. 2017 sme si pripomenuli 6. výročie
úmrtia manžela, otca a dedka
Vladimíra PSOTNÉHO z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomína manželka, syn a dcéry
s rodinami.
V ten deň, keď si odišiel, slnko sa schovalo
a už nie je nič, ako bývalo.
Dňa 15.2. 2017 si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý syn,
otec, brat, druh
Vladimír SMETANA
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
S láskou spomíname
Dňa 3.2. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia
Jána LACKA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia,
nevesta, vnúčatá a ostatná rodina.

Strata druhého stále bolí.
Dňa 1.2. 2017 uplynie 20 rokov, čo navždy
odišiel môj manžel, starostlivý otec, dedko
Milan BILÍK
S úctou a láskou spomína manželka, syn, dcéry
s manželmi a rodinami.

Dňa 9.2. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej drahej
Anny SUCHÁŇOVEJ
S úctou a vďakou spomínajú štyri deti
s rodinami.

Čas plynie, smútok ostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
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.
Dňa 9.1. 2017 sme si pripomenuli smutné
10. výročie úmrtia, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama a stará mama
Magdaléna MARČIŠOVÁ z Kysuckého
Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manžel Rudolf,
dcéra Marcela a syn Roland s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas,
mal si rád život, my Teba a Ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.
Dňa 1.2. 2017 uplynulo smutných 25 rokov,
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec
a starký, prastarký
Jozef KRÁLIK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou na Teba spomínajú a nikdy nezabudnú
manželka, deti a vnúčatá s rodinami a ostatná
rodina
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienka v našich srdciach
zostáva.
8. januára uplynulo 12 rokov, čo nás opustila
naša drahá
Anička ŠVÁBIKOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate spolu
s nami.
Manžel a dcéra s rodinou.
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i
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
prinášame modlitbu, sviečku, kvietok, čečinku.
Dňa 24.2. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia
Jozefa GREŇA
dňa 25.2. 2017 2. výročie úmrtia
Terézie GREŇOVEJ
a 3.2. 2017 8. výročie úmrtia

Tibora GREŇA
Kto ste ich poznali, venujte im spomienku.
S úctou smútiaca rodina.

OPUSTILI NÁS

Cyril SVRČEK
Jarmila JAKUBČÍKOVÁ
Vladimír PSOTA
Vladimír KLIMEK
Pavla DRŠMANOVÁ
Imrich GRÁB
Martin MIČIAN
Martin VENDRINSKÝ
Anna NOROCKÁ
Helena ŠEVECOVÁ
Elena VRÁBLOVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

83 rokov
81 rokov
28 rokov
46 rokov
85 rokov
85 rokov
73 rokov
72 rokov
63 rokov
86 rokov
77 rokov

Koľkokrát sme na cintorín cestičkou stúpali,
sme sa na tisíc otázok pýtali,
koľkokrát sme okolo kríža kráčali,
toľkokrát sme líca slzou zmáčali,
toľkokrát sme plamienky Tebe zažali,
toľkokrát sme dych s úzkosťou zadržali,
nevieme, koľkokrát tou cestičku na cintorín
k Tebe pôjdeme.
Jedno však vieme, nikdy na Teba, otec, starý
otec a prastarý otec, nezabudneme.
Dňa 2.2. 2017 bude 15 rokov, čo nás opustil
Štefan LALINSKÝ z Budatínskej Lehoty
Spomína dcéra Anna s rodinou a Lýdia.

POĎAKOVANIE
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujem všetkým príbuzným a známym
za prejavenú úprimnú sústrasť a účasť na
poslednej rozlúčke
s mojim manželom
Martinom VENDRINSKÝM,
ktorý nás opustil dňa 13.1. 2017 vo veku
72 rokov.

Smútiaca manželka s rodinou.
Smútiaca rodina oznamuje príbuzným
a známym, že 6.11. 2016 nás navždy opustila
Rozália FUNTEKOVÁ, rod. Dovalová
vo veku 80 rokov. Úprimné poďakovanie
celej najbližšej rodine, všetkým príbuzným
a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej
ceste milovanú manželku, matku a babičku.
Vrelé poďakovanie patrí za dôstojné rozlúčenie
pri sv. omši v kostole Panny Márie. Kto ste
menovanú poznali a mali ju radi, venujte jej
tichú spomienku a sladké odpočinutie.
Smútiaca rodina Funteková

Zvesti

Tomáš Palárec, Nela Kubalová,
Sofia Sásiková, Alica
Kolláriková, Matej Nepivoda,
Richard Okuliar, Michaela
Ozančinová, Jakub Chylák.
V roku 2017 prvé narodené
dieťa v Kysuckom Novom
Meste Matúš Čupa, nar. 5.1.
2017 v Čadci.

Počet narodených detí stúpol
Štatistika za posledný štvrťrok roku 2016 sa definitívne uzavrie
až v polovici februára, ale už dnes poznáme predbežné výsledky
o obyvateľoch nášho mesta. K 31.12. 2016 je ich evidovaných 15 349.
Zmeny v počte obyvateľov spôsobuje prírastok narodením, v roku 2016
do kysuckonovomestských domácností pribudlo 163 detí, čo je o 15 viac
ako minulý rok. Ďalší prírastok tvorí 148 prisťahovaných obyvateľov
do mesta i miestnych častí. Naopak v priebehu uplynulého roka sa
odhlásilo z trvalého pobytu 277 ľudí. Úbytok úmrtím predstavuje číslo
143. Naši spoluobčania si v roku 2016 až 112 krát povedali svoje áno.
Ako som už uviedla, do života sme privítali 163 detí, z toho 88
dievčat a 75 chlapcov. Medzi najpoužívanejšie dievčenské mená patrili
Ema, Simona, Nina a Nela. Medzi chlapcami boli najobľúbenejšími
menami Jakub, Tomáš, Šimon a Juraj. Tieto mená nájdete i v rebríčku
najpoužívanejších mien na Slovensku. Medzi tie menej tradičné, ktoré
rodičia dali deťom pri narodení v KNM v roku 2016 patria: Henrik,
Hugo, Kevin, Tobias, Markus, Vincent či dievčenské Elisa, Clara, Lorien,
Theresa, Zoja, Lujza, Bianka, Šarlota, Agáta, Jasmine Mia, Olivia.
D. Š.

Ďakujeme príbuzným, priateľom, a známym za
prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť na
poslednej rozlúčke s
Elenou VRÁBLOVOU,
ktorá nás opustila 16.1. 2017 vo veku 77 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj p. kaplánovi ThDr.
Štefanovi Fábrymu a pohrebnej službe p.
Pošteka za dôstojnú rozlúčku.
S úprimnou vďakou dcéra Jana a syn Stanislav.
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NARODENIE DETÍ

i
Správne znenie tajničky z čísla 1/2017 znie:
„...naučí láska mlčať.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia:
1. Katarína Húšťavová, Jesenského
1170, KNM – 6,00 €, 2. Vilma Koháryová, Revolučná 1299, KNM – 5,00 €,
Adi, aba,
aragonit,
ani, aga

rôsol

ozdobná
palica

3. Žofia Bugáňová, Dolný Vadičov 84
– 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 2/2017 spo-

indonéz-sky
ostrov

nenatiahol
ruku za zoťal som
niečím
najvyšší
súd
Ilustr. enc.
slovník

beduínsky
plášť

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.2. 2017.

blanokríd- dôverný
lovce
pozdrav

protiklad
časť čižmy

1. časť
tajničky

ruský
súhlas

sadenice

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

uhličitan zábavné
vápenatý programy

EČV
Ilavy

moc

turecký
úradník

poznášaj

jemná
rímska
minca
Albert
(dom.)

chyba
autor
krížovky:
EČV
Jaroslav Popradu
Jablonský

2. časť
tajničky
umelý
jazyk

značka
kozmetiky
americká
kukučka

február,
po česky
anglický
šľachtic

to, po
anglicky

zlomil

egyptský
boh slnka

kuriér

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



2

osobné
zámeno

Orientálne príslovie: Radšej s múdrym nosiť kamene než s hlúpym ...
dokončenie je v tajničke krížovky.

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

2

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2017 znie: „fujavica“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Adriana Bolečková, 1. mája 266,
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
28.2.2017.
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. 2017, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Remeselník vo vyhni.
2. Kočiarik.
3. Kvetiny.
4. Zákusok.
5. Knižka.
6. Kačica.
7. Mliečny nápoj.
8. Potkan.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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(pokračovanie zo str. 1)
V týchto intenciách si najrýchlejšie s profilom trate poradil Tomáš Višňovský zo
Žiliny v rekordnom čase 47,22 min. pred
pretekárom z Poľska Tyberiuszom Mikolajczykom (51,02) a Michalom Baďom,

Zimná turistika

ľa, Tlačiareň Jánošík, Piváreň u Kultána,
K&K s.r.o., Mestský úrad KNM, Občerstvenie Zásek, Hostinec u Pražačky, Maja Kreativ, Marpal - vŕtanie studní.

lúku a zišli sme do Budatínskej Lehoty, Radole, KNM, domov na oslavu Silvestra. Trasa merala okolo 13 km s prevýšením 450 m.
Celková účasť bola cca 90 ľudí.

Dňa 26.12. usporiadal ŠKT KNM 35. ročník Štefanského zimného výstupu na Vreteň - 819,9 m. n. m. v Kysuckej vrchovine.
V skoré ráno pri teplote okolo +4°C sa vybralo z Radole od pivárne u Kultána 331
zaevidovaných účastníkov. Skutočný počet
bol okolo 400 ľudí. Počasie na toto ročné
obdobie bolo nepriaznivé a vôbec nič nenasvedčovalo tomu, že sa práve ujala vlády
pani Zima. Bolo nevľúdne počasie, hmla,
sychravo a oblačno. Štart bol priebežný tak,
aby si turisti po trase nezavadzali. Chodník
bol šmykľavý a nepríjemný, k vrcholu bol už
aj primrznutý. Tesne pod vrcholom turistov
privítal turistický prístrešok a krásny drevený kríž, pri ktorom horelo množstvo sviečok
za našich zosnulých priateľov a známych. Po
príchode na vrchol sa hmla trochu rozplynula, ale výhľady neboli takmer žiadne. Na
vrchole sa účastníci zapísali do vrcholovej
knihy návštev, navzájom si pogratulovali
a poďme sa zohriať dolu do obecného úradu
v Radoli. Postupne všetkých 331 zapísaných
účastníkov zostúpilo v poriadku do cieľa.
Trasa merala približne 6 km so 450 m prevýšením, dosť náročná pre tých, čo dožičili
svojmu telu počas sviatkov veľa kalórií, ale
tu sa ich zbavili aspoň čiastočne.
Na obecnom úrade v Radoli každý účastník
dostal pamätný list, pohár a magnetku s logom výstupu a malé občerstvenie. Okrem
toho bolo udelených mnoho mimoriadnych
cien:
najmladší úč.: Lašová M. 9-mesačná; Laš A.
2-r.; Malík B.-3-r.; Bilešová E.-5-r.
najstarší úč.: Naumová J. 78-r. KNM; Lukačová B. 75-r. KNM; Šimun J. 84-r. ŽA; Kučera R. 84-r. ŽA
najvzdialenejší úč.: Maca J.- Eindhoven
7-roč.; Ulianko Ľ. - Nová Ves nad Žitavou
27.-roč.; Mráčik F. - Plzeň 7. roč.
najvzdialenejší a najvernejší odd.: 6-čl. oddiel
KST Liptovská Teplá; 6-čl. oddiel KST AHA
Čierne
najpočetnejšia rodina: Dubeňová 6-čl. Radoľa; Zacherová 5-čl. KNM; Jurgová 5-čl. AHA
Čierne
Ďakujeme sponzorom: Sklenárstvo u Jakuba, Obec Radoľa, Pohostinstvo u Mičiana,
Code s.r.o., Drogéria Bona, Stavbyt Rado-

Na konci roku, 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 krásnu
prírodu, v peknom ale aj horšom počasí, kde
srdce potešil nejeden fantastický východ
slnka, ale aj západ, ale aj strieborné pohladenie mesiaca alebo jemné kvapky drsnej studenej hmly. Čo je hlavné, že sa tu stretávali

Skončil starý rok a hneď s príchodom nového
roku 2017 sa začala aktivita turistov, ale aj
širokej verejnosti prvým novoročným výstupom a stretnutím na druhom ročníku v Javorníkoch na vrchole Tábora 697,4 m. n. m.
Trasa viedla z KNM po modrej turistickej
značke okolo Kinex-KLF na vrchol Tábor
(5 km/344 m) a odtiaľ ľubovoľnými trasami späť domov. Hoci nový rok 2017 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, bolo primrznuté okolo -10°C, trochu snehu, žiadne
blato. Postupne v malých skupinkách ale
aj jednotlivci stúpali na vrchol 697,4 m. n.
m. k novej rozhľadni. Na jej vrchol vystúpili
hádam všetci účastníci stretnutia, odkiaľ sa
nám ukázali krásne výhľady na celé okolie
– hrebeň M. Fatry, Javorníky, Beskydy. Jej
výstavbou sa zvýšil počet návštevníkov Tábora. Veď jedna vrcholová kniha a z druhej
asi polovica je zapísaná. Atmosféra bola
veľmi príjemná ešte vianočná – stisky rúk,
novoročné priania, úsmevy, šampanské. Novoročný výstup prilákal na vrchol 101 ľudí
zapísaných a minimálne ešte okolo 40, ktorí
sa nezapísali. Novoročných turistov privítal T. Bráciník a zaželal všetkým do nového
roku všetko naj. Na záver veríme, že tak ako
krásne sa nám začal nový rok 2017, tak sa
nám bude dariť po celý rok v spokojnosti, radosti, zdraví, krásnych túr, vrcholov, dolín,
stretnutí a šťastných návratov.
Teodor Bráciník

Zvesti

vždy dobrí ľudia rôzneho veku, pohlavia,
vyznania a všetci šli za krásami čarovného
Slovenska.
Z KNM sme šli autobusom do Horného
Vadičova – Kubaščikov. Od autobusovej zástavky sa vydalo 69 turistov a dvaja štvornohí priatelia človeka na vrchol Ľadonhory
cez Holý vrch, Steny až do Radole a KNM.
Ráno bola teplota -11,5°C. Vietor nefúkal,
čím sme vystúpili vyššie a vyššie bolo teplejšie, krásne jasno, modrá obloha, bezvetrie. Na vrchol šliapal každý podľa svojich síl,
možností a nálady. Na vrchole Ľadonhory
sa podávali ruky, prialo sa len to najlepšie,
nechýbalo ani šampanské. Stretlo sa tu viac
ako 70 ľudí. Naskytli sa krásne výhľady na
hrebeň Malej Fatry, ako aj na Beskydy, na
vrcholy Babej hory, Pilska, V. Rače alebo na
Lysú horu, bola to odmena za námahu pri
výstupe. Na Holom vrchu bola zastávka –
občerstvovačka. Všetci sa navzájom núkali
rôznymi dobrotami a špecialitami. Spoločne
sme si zaspievali slovenskú hymnu poslednýkrát v roku 2016. Postupne sme pokračovali hrebeňom Stien až na Poľanu, na malú
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víťazom predošlého ročníka (53,47).
V ženskej kategórii zvíťazila Martina
Korhelíková z domácej HS Kysuce časom
1,16,29 hod. Z ďalších Kysučanov si výborne počínali Ján Skorčík (4.), Marián
Backa (5.) alebo nestarnúci Dušan Kultán
na siedmom mieste.

Všetkým zúčastneným, organizátorom
a podporovateľom vyjadruje organizujúca
Horská služba Kysuce v tomto smere veľké
poďakovanie a s vedomím, že toto podujatie priláka v budúcnosti všetkých skialpinistov z celého regiónu i blízkeho okolia.
Tretí ročník potvrdil, že pre tento druh
podujatia je na Veľkej Rači skvelé zázemie.
PhDr. Martin Priečko, PhD.

3. ročník skialpinistických pretekov

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

2. - 5.2. 2017
50. zimný zraz KST
Športklub turistiky KNM pozýva na 50. zraz
KST, ktorý sa uskutoční v Ružomberku.

11.2. 2017
Po stopách Kysuckej lyžiarskej magistrály
Lyžiarsky prechod Kysuckými Beskydami.

4.2. 2017, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
XIV. reprezentačný ples mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva na XIV.

11.2. 2017, 17:00 h.
Mestská športová hala
Florbal žien
MKŠS FBK KNM „B“ - FBC Slovan
Rimavská Sobota

KULTÚRNE SPEKTRUM

12.2. 2017, 10:00 h.
Mestská športová hala KNM
Florbal žien
MKŠS FBK KNM „B“ - 1. FbK
Quick Banská Bystrica „B“

reprezentačný ples mesta. Hosťom programu Katarína Ivánková a tanečná skupina
Sense. Hrať bude skupina Timex. Moderátori
Michaela Kicková a Michal Bohúň.
Vstupné: 29 € (večera, víno, káva, prípitok)
5.2. 2017, 15:00 h.
Mariánsky kostol
Koncert zborovej tvorby
Základná umelecká škola v KNM pozýva 13.
ročník obľúbeného Koncertu zborovej tvorby.
Vystúpia spevácke súbory z KNM a okolia.
7.2. 2017, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Piesne donských
kozákov
Vystúpia sólisti
Donského kozáckeho
chóru Volnij Don
z ruského Rostova
na Done. S bajanom,
balalajkou, rytmickými nástrojmi a neopakovateľnými hlasmi prichádzajú sólisti, aby
zaspievali piesne rodného kraja a najznámejšie ruské piesne.
Vstupné: 7 €
10.2. a 11.2. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Diskoples
CSA Agency pozýva na ples plný hitov 70tych, 80-tych a 90-tych rokov i novšie.

14.2. 2017,
17:00 h.
Dom kultúry
KNM
Smejko a Tanculienka, Kde
bolo, tam bolo
Chrobáčiky Smejko a Tanculienka
prichádzajú s úplne novým hudobným predstavením pre deti.
Vstupné: 8 €
18.2. 2017, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Výročný ples mažoretiek Asanka
Mažoretkový súbor Asanka pozýva na ples
všetkých svojich priateľov a priaznivcov pri
príležitosti 20. výročia založenia súboru. Hrať
bude hudobná skupina Viva Band. Moderátor
Michal Bohúň.
Vstupné: 25 € (večera, víno, prípitok,
nealko)
19.2. 2017
Javorníky
Výstup na Semeteš a Jakubovský vrch.
19.2. 2017, 14:30 h.
Dom kultúry KNM
Karneval pre najmenších
MKŠS a CVČ v KNM pozýva
všetky deti na detský karneval.
Prezentácia masiek od 13,30 hod.
Príďte sa zabaviť pri hudbe, súťažiach a tombole. O dobrú nálada sa postarajú šašovia.
Vstupné: 1 €

22.2. 2017, 16:00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová harmonika
ZUŠ KNM, Mesto KNM a Občianske združenie priateľov hudby pozýva na 11. ročník
hudobného stretnutia amatérskych a profesionálnych harmonikárov a heligónkarov
z Kysúc a okolia.
24.2. 2017
Dom kultúry KNM
Ples rodiny
Fašiangový ples rodín.
25.2. 2017
Starohorské vrchy
ŠKT KNM pozýva na prechod pohorím Staré
vrchy - Kečka, Panský diel, Špania dolina
a Donovaly.
25.2. 2017, 17:00 h.
Mestská športová hala KNM
Florbal žien
MKŠS FBK KNM - ŠK Slávia SPU
DFA Nitra
25.2. 2017, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová zábava
Na Fašiangovej zábave vystúpia FS Jedľovina,
mažoretky Asanka, tanečné súbory Terra
a Niagara. Hrať bude skupina VIVA Band
a o polnoci príde pochovávanie basy. Účasť vo
fašiangových maskách vítaná.
Vstupné: 8 € (pivo, káva)
26.2. 2017, 10:00 h.
Mestská športová hala
Florbal žien
MKŠS FBK KNM - VŠK FTVŠ
Lafranconi UK
27.2. - 3.3. 2017
Kysucká hvezdáreň
Mimoriadne prázdninové pozorovania
nočnej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pozýva na prázdninové večerné pozorovania na Kysuckej
hvezdárni v KNM. Pozorovať je možné len
v prípade jasného počasia. Pripravená je prehliadka najväčších skvostov zimnej oblohy.
Info: www.astrokysuce.sk, t.č. 041/421 29 46
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