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Výnimočný koncert

Kam na strednú školu?

Advent s Mozartom

Vo štvrtok 15. decembra sa v dome
kultúry uskutočnil Vianočný koncert,
ktorý si pre divákov pripravila Základná umelecká škola v KNM. Prítomných
privítala riaditeľka ZUŠ Mgr. Eva Králiková a koncertu dala prívlastok výnimočný, nakoľko jeho súčasťou sa stalo
odmeňovanie niekoľkonásobných dobrovoľných darcov krvi.
Prvé umelecké slovo patrilo žiakom
ZUŠ, ktorí si so svojimi pedagógmi
pripravili nádherný vianočný program,
plný tanca, hudby či spevu. Postupne
sa predstavili žiaci z literárno-dramatického odboru, tanečníčky scénických

Otázkou, kam na strednú školu, sa už
zaoberajú deviataci i mnohí ôsmaci
a ich rodičia. Na pomoc v rozhodovaní
pri výbere vhodnej strednej školy prišlo Mesto KNM v spolupráci so Spoločným školským úradom Rudina a MKŠS
a zorganizovali podujatie s názvom Čo
ponúkajú stredné školy mesta KNM.
Dopoludnie v dome kultúry otvoril
svojim príhovorom primátor mesta,
prítomným pripomenul dôležitosť
správneho rozhodnutia voľby povolania, ktoré bude mať vplyv na ich budúcnosť. Často totiž ide o rozhodnutie na
celý život, preto je veľmi dôležité kvalitné a efektívne kariérne poradenstvo.
Takéto poradenstvo ponúkla akcia Čo
ponúkajú stredné školy mesta KNM už
po 9. krát Okrem šiestich stoviek žiakov z KNM, Poviny, Rudinskej, Snežnice, Horného Vadičova, Kys. Lieskovca,
Nesluše, Ochodnice a Rudiny sa jej zúčastnili všetky tri stredné školy, ktoré
pôsobia v našom meste zastúpené ria-

Na koniec druhého adventného týždňa
sme pre žiakov ZŠ Nábrežná pripravili
exkurziu do Viedne. Tentokrát bol náš
program ladený hudobne. V budove
nového Hofburgu si žiaci mohli pozrieť
múzeum starých hudobných nástrojov.
Podstatná časť expozície pochádza
z majetku Habsburgovcov a pozostáva
zo vzácnej zbierky z obdobia renesancie a baroka. K výnimočným kúskom
patria starožitné viedenské klavíry, na
ktorých hrali i hudobníci takých zvučných mien ako Schubert či Beethoven.
Naše ďalšie kroky smerovali do múzea
W. A. Mozarta. Ide o starobylý dom,
v ktorom v rokoch 1784 – 1787 hudob-
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DIAĽNICA ANI PO ŠTVRŤSTOROČÍ ?!

„Výstavbu D3 sľúbila Vláda SR už v roku 1999"
Odkedy na ňu čakáme?
Diaľnicu a diaľničný privádzač Kysucké Nové Mesto nám sľubujú už od roku 1999, kedy do Kysuckého Nového Mesta zavítala ﬁrma INA
(dnes Schaeﬄer Kysuce), ktorá dnes patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku a z Kysúc pomohla spraviť prosperujúci región.
Predošlé vlády sa neštítili zaradiť výstavbu diaľnice D3 medzi svoje priority, no pri sľuboch to vždy skončilo a kvalita života občanov nášho
regiónu každým dňom klesá.

„Schaefﬂer Kysuce má kvôli doprave problémy s výrobou"
Kto na diaľnicu D3 ešte čaká?
Sľuby o diaľnici neostávajú len nočnou morou Kysučanov. Diaľnica D3 je súčasťou Paneurópskeho dopravného koridoru číslo 6 a Európskej
cesty číslo 75, ktorej k celkovému dobudovaniu chýba najmä úsek D3: Žilina (Brodno) - Čadca. Preto je povinnosťou vlády prioritne dokončiť
toto diaľničné spojenie. Na splnenie sľubu vlády márne čakajú nielen najvýznamnejší zamestnávatelia v regióne ako KIA Motors Slovakia,
Mobis, Schaeﬄer Kysuce, Kinex, OMNIA ale aj český Hyundai, ktorým bolo pred príchodom do nášho regiónu taktiež prisľúbené urýchlené
vybudovanie diaľničného spojenia.

„Medzi Žilinou a Čadcou ročne vyhasnú desiatky životov"

MESTO INFORMUJE

Je diaľnica naozaj potrebná?
Áno je. Svedčia o tom všetky ukazovatele dopravnej situácie. Počet vozidiel, ktoré denne prejdú po ceste prvej triedy I / 11 medzi Žilinou
a Čadcou presiahol 20 000 / deň, pričom na viacerých diaľničných úsekoch Slovenska nedosahuje ani polovičnú úroveň. Intenzita dopravy
a jej dôsledky v centre Kysuckého Nového Mesta a Čadce sú dlhodobo neudržateľné. Úsek cesty I / 11 medzi Brodnom a Čadcou patrí medzi
najviac nehodové na Slovensku a ročne na ňom vyhasnú desiatky životov.
Ako to s diaľnicou D3 vyzerá dnes?
Súčasná situácia je priam alarmujúca. Najnovšie harmonogramy Národnej diaľničnej spoločnosti naznačujú, že na Kysuce sa zabúda opäť
a Kysučania sa dočkajú diaľnice a diaľničného privádzača možno až na konci roka 2026, po viac ako ŠTVRŤSTOROČÍ od prvých sľubov.
Kysuce však už nemôžu čakať.
Výňatok z listu
č. 5955 / 119572 / 30700 / 2016
zo dňa 7.11. 2016
od Národnej diaľničnej spoločnosti
pre Žilinský samosprávny kraj
o stave realizovaných úsekov
jednotlivých stavieb
(termín začatia a ukončenia),
ako aj o pripravovaných stavbách
diaľničných úsekov a rýchlostných
ciest na území kraja.

Začiatok výstavby

Predpokladaný
koniec výstavby

D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)

06/2014

11/2017

D3 Svrčinovec - Skalité

10/2013

09/2017

D3 Čadca Bukov - Svrčinovec

12/2016

12/2020

Úsek

Úsek
D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto

Predpokladaný
začiatok výstavby

Predpokladaný
koniec výstavby

Stav prípravy

11/2022

11/2026

Prebieha proces EIA, tunelové
riešenie sa nahradí estakádou.

D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica

06/2022

06/2025

Je vapracované DSP
a právoplatné ÚR.

D3 Oščadnica - Čadca Bukov - 2. proﬁl

08/2020

08/2023

Vypracováva sa DSP
s predpokladaným termínom
dodania 08/2017.

Prípravný výbor petičnej akcie a Asociácia zamestnávateľov Dolných Kysúc.

ČO S TÝM BUDEME ROBIŤ?
Súčasný stav okolo
situácie D3
O zmenu situácie popísanej v úvodnom článku sa mesto pokúša v spolupráci s firmami
na území mesta už dlhodobo. Obrat k lepšiemu sme zaznamenali až v roku 2015, keď
po priaznivej odozve z MDaRR SR na naše
opakované žiadosti nastala úzka spolupráca
s NDS. Na mestskom úrade sa uskutočnili viaceré stretnutia, ktorých výsledkom boli dohodnuté zmeny v projektovej dokumentácii,
ktorých cieľom malo byť urýchlenie realizácie stavby diaľnice D3 v úseku Kysucké Nové
Mesto a privádzača do priemyselnej zóny.
Dňa 17. 2. 2016 bol na pracovnom stretnutí v KNM už predložený odbornej verejnosti
pracovný variant (estakádové riešenie D3
v k. ú. KNM a Radoľa).
Stretnutia sa zúčastnili dotknutí predstavitelia samosprávy obcí a mesta, VÚC, NDS,
MŽP SR, Slov. správy ciest a podnikateľskej

Pracovné stretnutie 13. 12. 2016, uprostred
Ing. Ladislav Dudáš, inv. riaditeľ NDS, po jeho pravej
ruke Ján Marosz, poslanec NR SR, po ľavej ruke
Igor Janckulík, splnomocnec vlády pre rýchlostné
cesty, Ing. Ján Hartel, primátor KNM, Ing. Ján Čelko,
zástupca Schaeffler Slovensko, Ján Mišura, riaditeľ
Regionálnej obchodnej a priemyselnej komory ZA.

verejnosti. Bolo dohodnuté, že v duchu pripomienok sa pripraví dokumentácia pre spracovanie štúdie dopadu na životné prostredie,
ktorá bude postúpená na pripomienkovanie.
Táto štúdia bola spracovaná a postúpená na

vyjadrenie verejnosti, bola zverejnená na pripomienkovanie aj na stránke mesta.
Veľmi sme očakávali, aký dopad na dianie
okolo diaľnice budú mať voľby, aké miesto
v programovom vyhlásení vlády bude mať D3.
Musím povedať, že sa naše očakávania nenaplnili. Vláda v programovom vyhlásení spomenula D3, ale nebola zaradená medzi najvyššie priority. Preto sme sa rozhodli konať,
zaktivizovali sme samosprávu, podnikateľskú
sféru, regionálne obchodné a priemyselné komory SR, ČR, PL pre vyvolanie väčšieho tlaku
sme spojili regióny severného Slovenska Kysuce a Turiec.
V KNM sme 28. 6. 2016 zorganizovali konferenciu, aby sme vyjadrili nespokojnosť s nedostatočnou pozornosťou, aká bola venovaná
v programovom vyhlásení vlády stavbám:
D3 – jej dokončeniu, výstavbe R5
D1 – jej dokončeniu v úseku Turany – Hubová
R3 v úseku Martin – Rakovo – Mošovce
Na konferencii bolo prijaté spoločné memorandum a boli delegovaní zástupcovia pre
vyjednávanie s predstaviteľmi štátnej správy. V zmysle záverov konferencie delegovaní účastníci požiadali listom z 21. 7. 2016
o stretnutie s ministrom dopravy, kde chceli
prediskutovať harmonogram výstavby uvedených stavieb z pohľadu prijatého memoranda.
Bohužiaľ, p. minister nás neprijal a medzitým
došlo aj k jeho odvolaniu.
Dňa 26. 9. 2016 sme požiadali listom nového ministra p. Arpáda Érséka o stretnutie
z rovnakých dôvodov a ani na tento list sme
nedostali odpoveď. Až po návšteve p. podpredsedu vlády Ing. Petra Pellegriniho vo
firme INA Kysuce (v súčasnosti Schaeffler
Slovensko) sa p. poslancovi NR SR Jánovi
Maroszovi podarilo sprostredkovať stretnutie
zástupcov mesta a obchodnej komory v zložení primátor Ing. Ján Hartel, zástupca firmy
Schaeffler Slovensko Ing. Ján Čelko, podpredseda Združenia podnikateľov Dolných Kysúc
Ing. Ľubomír Jánoška a riaditeľ Regionálnej
obchodnej a priemyselnej komory Ján Mišura
na NDS v Bratislave, kde sa stretli s investičným riaditeľom NDS Ing. Ladislavom Dudášom, splnomocnencom vlády pre rýchlostné
cesty Igorom Janckulíkom, vedúcim ekonomického oddelenia MD a RR SR a poslancom
NR SR Jánom Maroszom.
Na stretnutí sme poukázali na neúnosnú dopravnú situáciu popísanú v úvodnom článku.
Žiadali sme čo najskôr ukončiť rozpracované
projekty, rozpracovanú štúdiu dopadu na životné prostredie v zmenenom úseku diaľnic,
ale predovšetkým, aby bol zaradený úsek
stavby D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto
a privádzač do priemyselnej zóny tak, aby
sa začala ich výstavba už v tomto volebnom
období. Termín uvádzaný v dostupných materiáloch (pozri úvodný článok) sa nám javí
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vzhľadom na súčasné problémy v doprave na
ceste I/11 a samotnom meste KNM za neakceptovateľný a navyše nie je pre ďalšiu vládu
záväzný.
Zo stanoviska zástupcov NDS a MD a RR SR
sme sa dozvedeli, že prostriedky z fondov EÚ
na výstavbu diaľnic sú na toto plánovacie obdobie už vyčerpané alebo zazmluvnené a iné
zdroje zatiaľ nie sú. Riešením by mohlo byť
prijatie zmeny zákona o dlhovej brzde, kde
by sa uvoľnili prostriedky na určené investičné zámery. Čiastočným riešením, kde by sa
mohli nájsť finančné prostriedky z vlastných
zdrojov, by po prehodnotení možností mohlo
byť vybudovanie privádzača do priemyselnej
zóny ako samostatnej stavby v predstihu.
Takéto riešenie by mohlo byť zrealizované
v priebehu dvoch rokov.

Záverom rokovania bolo:
1. NDS zosumarizuje súčasný stav projektovej prípravy a oboznámi účastníkov stretnutia prostredníctvom mesta KNM z jeho výsledkom, termín – do týždňa od stretnutia,
2. NDS zváži podmienky realizácie stavby privádzača do priemyselnej zóny ako samostatnej stavby vybudovanej v predstihu,
3. NDS zváži aspoň začatie výstavby úseku
diaľnice D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto už
v tomto volebnom období,
4. ďalšie pracovné stretnutie medzi zástupcami NDS, MD a RR SR a zástupcami mesta,
podnikov, samosprávy, obchodnej a priemyselnej komory sa uskutoční na pôde mesta do
konca marca 2017.
Na tomto stretnutí zástupcovia NDS a MD
a RR SR odprezentujú konkrétne výsledky

a návrhy riešenia situácie od stavu konštatovanom a oznámenom mestu po pracovnom
stretnutí 13. 12. 2016.
Následne po stretnutí na NDS sa uskutočnilo
pracovné stretnutie zástupcov mesta, podnikateľskej sféry, podnikov, predstaviteľov ZMO
Kysúc a Dolných Kysúc, kde bola opätovne
konštatovaná naliehavá potreba dostavby D3
a bolo konštatované, že pre presadenie tohto
zámeru bude zrejme potrebné, aby bol zámer
podporený masovejšou aktivitou obyvateľstva
a podnikov formou podpornej petície a ak to
bude potrebné aj formou krátkodobého prerušenia dopravy na ceste I/11.
Forma petície a jej organizačné zabezpečenie
sa dohodne na ďalšom pracovnom stretnutí
v prvej polovici januára 2017.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

HARMONOGRAM VýVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU PRE ROD. DOMY 2017
Sklo (zelená)
3. 1. 2017
7. 2. 2017
7. 3. 2017
4. 4. 2017
2. 5. 2017
6. 6. 2017
4. 7. 2017
1. 8. 2017
5. 9. 2017
3. 10. 2017
7. 11. 2017
5. 12. 2017

PET fľaše (žltá)
10. 1. 2017
14. 2. 2017
14. 3. 2017
11. 4. 2017
09. 5. 2017
13. 6. 2017
11. 7. 2017
8. 8. 2017
12. 9. 2017
10. 10. 2017
14. 11. 2017
12. 12. 2017

Kov, Tetra pak (čierna)
24. 1. 2017
28. 2. 2017
28. 3. 2017
25. 4. 2017
23. 5. 2017
27. 6. 2017
25. 7. 2017
22. 8. 2017
26. 9. 2017
24. 10. 2017
28. 11. 2017
27. 12. 2017

Cestovný poriadok SAD KNM – Žilina a späť

Oznam
Atletická dráha je pre verejnosť otvorená nasledovne:
Od 1. 11. do 31. 3.
Od 1. 4. do 31. 10.
V pracovné dni 8.00–12.00
V pracovné dni 8.00–12.00
a 16.00–19.00
a 16.00–20.00
V sobotu 14.00–16.00
V sobotu 18.00–20.00

Malí medovnikári

Papier (modrá)
17. 1. 2017
21. 2. 2017
21. 3. 2017
18. 4. 2017
16. 5. 2017
20. 6. 2017
18. 7. 2017
15. 8. 2017
19. 9. 2017
17. 10. 2017
21. 11. 2017
19. 12. 2017

MESTO INFORMUJE

Komodita (farba vriec)
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Smer Žilina

Smer KNM

4 45x 50x

4

5 00sa 10x 20x

5 10xi 20i 23x 50x

6 05xs 07x 15x 18x 20ai 25a 29xc
30xsi 34xc 35x 40xd 52xd

6 00xi 00s 05xi 25x 35x 36xs 40x
45a 45xd

7 00xs 10a 22x 30xd 35xs 42x

7 00xs 05xd 35xc 36

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

8 15x 30

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

9 00s 05x 30 40x 45x

10 00as 05x 30x

10 10x 30x 30sa 32x 35x

11 00sa 00xd 30xd 45x 55

11 00x 00s 25x 25a 30

K predvianočnej
12 30x 34x
12 00x 00s 20x 20sa 30x 45x
nálade v Ma13 05i 10x 30sa 30x
13 00x 00sa 04x 30x 35x 35sa 40x 55x
terskej
škole
14 00 10x 35x 37x 40x 45x 55x
14 10xc 15sa 15x 15xdi 25xci 30sai
34x 45xd 50x 59x
Komenského
15 00 30s 30xd 35xc 37x 40x
15 00x 13xd 15xc 30sa 30xi
prispelo aj pe16 00xa 30xsa 50xs
16 00sa 10a 15x 16s 30xa
čenie perníkov.
17 00x 00a 00sai 30x
17 00 14x 27x 30x 50sa
Tak, ako sa patrí
18 00 10x 20x 30
18 00x 25i
na
ozajstné
19 30sa 35x
19 00
cukrárky a cuk20 00x 30sa
20 00 30x
rárov, deti si
21 00i 30x
21 35
obliekli zásterky
22 10x 25sa 35x
22 00x 20sai 35xi
a pustili sa do
x – pracovný deň
d – dni školského vyučovania
s – v sobotu
roboty. Cesto najskôr vyvaľkali a potom s radosťou vykrajovali figúr- a – nedeľa, sviatky
_ – cez Oškerdu
ky. Upečené medovník si na koniec vyzdobili farebnými ozdôbkami c – dni školských prázdnin
i – ide k/od INA
a farbičkami.
Cestovný poriadok SAD je platný od 11. 12. 2016
O. Ďuricová
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

Keď sa obzriem späť k minulému roku,
musím konštatovať, že najvýznamnejšia
uskutočnená investičná akcia v našom
meste v roku 2016 bola „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia“. Celkové náklady
tohto projektu, po vykonanom verejnom
obstarávaní, predstavovali finančné prostriedky vo výške 510 160 €. 95 % týchto
prostriedkov bolo hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu ako NFP (nenávratne
finančné prostriedky). Naše mesto sa
podieľalo len 5 % na celkových oprávnených nákladoch. Cieľom tohto projektu
bolo zvýšenie efektivity a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia
v našom meste. Celkovo bolo vymenených 1 149 svietidiel. Úsporu elektrickej
energie budeme vedieť už v tomto roku.
K danej veci musím podotknúť, že NFP
sme v tomto prípade dostali na poslednú
chvíľu, nakoľko sme veľmi dlho čakali na
kontrolu procesu verejného obstarávania
a bez doručeného výsledku tohto procesu
nemohla nadobudnúť účinnosť zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi Ministerstvom hospodárstva na jednej strane a Mestom Kysucké Nové Mesto na strane druhej. Mu-

Umenie okolo nás (3.)
Pamätná tabuľa na rodnom dome Dlhomíra Poľského – Andreja Majera bola umiestnená 25. 5. 1937. Na odhalení sa okrem
Kysučanov, ktorí si básnika a kňaza veľmi
vážili, sa zúčastnili aj zástupcovia Matice
slovenskej z Martina a Spolku sv. Vojtecha
z Trnavy. Autorom tabule je akademický sochár František Šmilauer. Rodný dom stojí
na Ulici 1. mája a text na tabuli s rozmermi
80 × 90 cm znie: „Tu zomrel kňaz, básnik
Dlhomír Poľský – Andrej Majer, 29. decembra 1935.“ V ľavom rohu je stvárnená modlitebná kniha ako symbol kňazstva a nad
ňou harfa ako symbol poézie.
Akademický maliar František Šmilauer
sa narodil 3. 10. 1892 v Ústí nad Orlicí.
Po maturite odišiel na umeleckú akadémiu
do Prahy. Študoval u maliara J. Preislera

seli sme opakovať verejné obstarávanie,
nakoľko pôvodný vysúťažený dodávateľ
odstúpil od zmluvy, lebo sa obával, že sa
mu nepodarí dodržať dané lehoty. Po opakovaní verejného obstarávania sa nám podarilo zázrakom získať výsledok kontroly
spomínaného procesu verejného obstarávania a následne pokračovať v ďalších
úkonoch, ktoré museli byť ukončené do
konca roka 2015, aby sme potom samotnú rekonštrukciu začali a ukončili v roku
2016, čo sa nám aj podarilo. Naozaj sme
do posledného decembrového dňa roka
2015 boli v napätí, či sa to podarí. Mnohým mestám a obciam na Slovensku sa to
nepodarilo a rekonštrukciu osvetlenia si
museli zaplatil zo svojich rozpočtov, samozrejme na úkor iných aktivít.
Z uskutočnených zámerov minulého roka
sa nám konečne podarilo vybudovať dôstojné pracovisko podateľne. Na tomto pracovisku sa tiež overujú listiny a podpisy
občanov. Toto si občania nášho mesta už
iste všimli, tiež sme vybudovali novú pokladňu, ktorú sme inštalovali v prízemnej
časti budovy, aby občania nemuseli vychádzať na 1. poschodie. Sme si ale vedomí,
že sa nám nepodarí všetky pracoviská
mestského úradu nasťahovať do hlavnej
budovy na Námestie slobody. Naďalej
oddelenie výstavby a územného rozvoja
(stavebný úrad), oddelenie školstva (školský úrad), sociálnych vecí a zdravotníctva
budú dislokované v budove domu kultúry.
Budova na Námestí slobody nemá také kapacity, aby boli v nej umiestnení pracovníci týchto oddelení.

V minulom roku sme dosť výrazne obnovovali zastaralé kuchynské zariadenia našich základných a materských škôl
za nové, nakoľko tieto boli značne opotrebované a prestávali slúžiť svojmu účelu. Boli zakúpené pred mnohými rokmi
a o ich veku nechcem radšej písať. Školskej jedálni ZŠ Clementisova sme zakúpili
krájač zeleniny s prítl. hlavou a príslušenstvom za 5 100 €, školskej jedálni ZŠ Dolinský potok elektrické varidlo a elektrický
parný kotol a trojrúru, všetko za 5 990 €,
školskej jedálni ZŠ Nábrežná univerzálny kuchynský robot za 5 600 €. Materská škola na Ul. Litovelskej si polepšila
o univerzálny kuchynský robot za 4 788 €
a o elektrický bojlerový konvektomat
s príslušenstvom za 8 398 €. Materská
škola na Ul. Komenského požadovala a aj
dostala elektrický sporák s rúrou v hodnote 2 579 €, elektrický konvektomat
s tvorbou pary za 7 446 a umývačku riadu
za 2 188 €. Ešte rok predtým bol rovnaný konvektomat zakúpený pre Materskú
školu 9. mája. Samozrejme, všetky tieto
nákupy boli uskutočnené po riadne vykonanom verejnom obstarávaní. A aby som
uzatvoril náklady, ktoré mesto investovalo
v roku 2016 do našich školských zariadení, musím spomenúť ešte rekonštrukciu
sociálnych zariadení MŠ 9. mája a tiež
rovnakú rekonštrukciu takýchto zariadení ZŠ Dolinský potok. Obnovu komplexu
MŠ 9. mája sme museli objektívne presunúť na rok 2017. V tomto prípade budú
tiež využité prostriedky z fondov EÚ.

a grafiku u prof. A. Brömsa. Po štúdiách
bol krátko profesorom kresby v Kolíne
a po roku 1918 až do 1938 bol učiteľom
kreslenia v Žiline. Venoval sa maliarstvu,
sochárstvu i grafike.
Bol i spoločensky
a kultúrne aktívny, založil prvý
skautský oddiel na
Slovensku, venoval
sa ochotníckemu
divadlu,
zriadil
zbierku
starého
slovenského umenia. V Žiline ostali
jeho diela Pamätná
bronzová doska na
budove bývalého
kina Úsvit, vitráž

v kaplnke v Chrasti a reliéf v Saleziánskom dome. Po 2. svetovej vojne sa vrátil
do Čiech a zvyšok života prežil v Ústí nad
Orlicí. Zomrel 6. 10. 1972 v Ústí nad Orlicí.
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Nie všetci ľudia majú to šťastie, aby vyrastali v kruhu rodiny, pod vlastnou strechou a so
všetkým, čo k životu potrebujú. Preto sa niektoré členky Únie žien Slovenska v KNM rozhodli aspoň troškou pomôcť a 9. decembra
zorganizovali zbierku. Prinesené kartóny sa
začali plniť trvanlivými potravinami, hygie-

Rozvoj terapeutických
činností vo Fantázii
Centrum sociálnych služieb Fantázia KNM,
na pracovisku v Hornom Vadičove zrealizoval
projekt pod názvom „Rozvoj aktivizačno-terapeutických činností prijímateľov sociálnej
služby“. Cieľovou skupinou boli seniori s Alzheimerovým ochorením a seniori s rôznym
stupňom demencie. Cieľom projektu bolo
zvýšiť záujem prijímateľov sociálnej služby
o vytváranie vlastných prác, ktoré prispejú
k uplatneniu vlastných tvorivých predstáv
a fantázie. Zároveň udržať a podporiť jemnú
motoriku, kognitívne funkcie a taktiež podporiť a udržať dlhodobú pamäť zážitkovými
aktivitami. Realizácia projektu prebiehala v mesiacoch september až október 2016
v rámci aktivizačno-terapeutických činností.
Obľúbenou časťou dňa prijímateľov sociálnej
služby v našom zariadení sa stali dopoludnia,
kedy je do aktivizačného programu zaradená
reminiscenčná terapia – terapia spomienkami. Výborným pomocníkom pre jej realizáciu sú vďaka projektu zakúpené filmy – stará
slovenská klasika. Tieto filmy ich preniesli do

Nominujte športovcov
Komisia kultúry a športu
pri Mestskom zastupiteľstve v KNM žiada verejnosť, športové oddiely
a kluby o zasielanie návrhov na nominácie do ankety Športovec Kysuckého Nového Mesta za rok 2016.

čias svojej mladosti, spomínajú na svoje detstvo, školu, mladosť, svadbu, narodenie detí
a svoju prácu. Vrátenie sa do spomienok vyvoláva u prijímateľov sociálnej služby príjemné pocity, pocity uvoľnenia, radosti a dôvery.
Príjemným spestrením pre prijímateľov sociálnej služby je aktivizácia prostredníctvom
arteterapie a ergoterapie. Výsledkom ich činnosti je zmysluplný výrobok, na ktorý sú hrdí
a dodáva im stály pocit užitočnosti aj vo vysokom veku. V rámci kognitívneho tréningu
sa prijímatelia sociálnej služby stretávajú na
cvičeniach, ktoré sú zamerané na zlepšenie
zapamätávania, logického uvažovania a rečovej kondície, prostredníctvom slovných hier
jednoduchých logických úloh a pod. Popoludňajšou obľúbenou činnosťou prijímateľov
sociálnej služby je účasť na biblioterapii. Veľmi radi počúvajú príbehy z Biblie, ktorá bola
zakúpená v rámci projektu. Čítaním a prácou
s textom sa aktivizuje pamäť. Cieľom čítania
a rozhovorov je odbúrať stres a napätie, podporovať tvorivé myslenie a fantáziu.
Projekt bol financovaný z dotácie poskytnutej obcou Horný Vadičov, na území ktorej sa

Navrhnutých športovcov v kategóriách: jednotlivci, športové kolektívy a tréneri – odôvodnite a ich najlepšie výkony a úspechy za
rok 2016 doložte napr. výsledkovými listinami, kontaktmi na športovcov a oddiely.
Na základe týchto návrhov komisia vyberie
najlepších športovcov.
Vyhodnotenými môžu byť športovci a tréneri, ktorí reprezentujú kluby a oddiely

Hľadáme trénerku na cvičenie rodičov s deťmi
na tatami

zariadenie nachádza, a touto cestou im za poskytnuté finančné prostriedky srdečne ďakujeme. Financie na realizáciu projektu boli
použité na zakúpenie rôznych terapeutických
pomôcok a materiálov, ktoré prijímatelia sociálnej služby denne využívajú pri aktivizačno-terapeutických činnostiach. Ukončenie
realizácie samotného projektu nie je pre nás
ukončením práce so zakúpenými terapeutickými pomôckami. Práve naopak, pozitívne
výsledky a zmeny v správaní prijímateľov
sociálnej služby nás presvedčili, že v procese
aktivizácie budeme aj naďalej pokračovať.
Mgr. Mária Šupolová

v KNM alebo sú občanmi mesta a reprezentujú kluby a oddiely nesídliace v KNM.
Návrhy posielajte do 15. 1. 2017 na adresu: Mestské kultúrno-športové stredisko,
Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
alebo e-mailom – kovacikova@mskknm.sk.

Hľadáme tvorivého človeka s príjemným
vystupovaním, so skúsenosťami so športovými a pohybovými aktivitami, prípadne

so skúsenosťami s prácou s deťmi, ktorý by
dokázal pútavou formou organizovať cviče-

nia detí predškolského veku na tatami (veľkoplošnej žinenke).
Bližšie info: Stanislav Kuchár, telefón:
0903/778 107, e-mail: thorn@slonik.sk

Plavcom sa darilo

z 3.A, Lukáš Hudec z 2.C. V súťažiach pre
jednotlivcov získali žiaci celkom 7 medailí:
25 m voľný spôsob: 2. miesto M. Horváth;
2. miesto A. Tutková; 3. miesto R. Štrkáčová
50 m znak: 3. miesto L. Hudec
50 m prsia: 4. miesto L.Hudec
25 m prsia: 1. miesto M. Horváth;
1. miesto A. Tutková; 2. miesto R. Štrkáčová

Akcia bola veľmi pekná a niesla sa v duchu
olympiády, nie je dôležité vyhrať, ale cítiť sa
fajn a myslím si, že všetci sme sa tak cítili.
Okrem poďakovania všetkým zúčastneným žiakom za úžasnú reprezentáciu školy,
zvlášť ďakujem Mgr. Jane Kobedovej za pomoc pri príprave celej akcie.
Mgr. Roman Stecher

Na vysokoškolskej pôde v Bratislave na Fakulte telesnej výchovy a športu UK sa uskutočnili Národné plavecké preteky Special
Olympics. Spojenú školu internátu v KNM
reprezentovali: Marek Horváth z 3.B,
Andrea Tutková z 3.A, Radka Štrkáčová
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nickými vecami (mydlo, zubné pasty, pracie
prášky, uteráky…) a časťami oblečenia (spodná bielizeň, tielka, ponožky…). Sme radi, že
aspoň troškou pomôžeme niekomu, kto to
potrebuje. Prinesené veci sa zbierali pre Dom
charity Sv. Vincenta v Žiline – zariadenie pre
pomoc ľuďom v núdzi. Ďakujem všetkým ženám, ktoré sa zbierky zúčastnili.
Božena Peťková

Maličkosť, ktorá poteší

DUBIE 1367 – 2017
650. výročie prvej písomnej zmienky (1)

Rok 2017 je významným medzníkom pre
miestnu časť Dubie. Práve v tomto roku
si pripomíname 650. výročie prvej písomnej zmienky o tejto kedysi samostatnej
obci. Aby toho nebolo málo, tak rovnaké
výročie oslavuje
i susedná Nesluša – obe lokality
sú spomenuté
na tej istej listine. Tento rok by
sme si chceli na
stránkach mesačníku Zvesti
Keramika z Dubia.
Foto: Danka Majerčíková (Archeológia
na Kysuciach).

KULTÚRA

Výnimočný koncert
(pokračovanie zo str. 1)
tancov, hráči na akordeón, husle, flautu či
klarinet. Diváci si mohli vypočuť krásne
výkony speváčok a pred prestávkou vidieť
umenie detského ľudového súboru.
Počas prestávky v programe vystúpil na pódium primátor mesta Ing. Ján Hartel s príhovorom o nezištnej pomoci dobrovoľných
darcov krvi, ktorí zachraňujú životy iným
svojim veľkým darom – krvou. Tiež pripomenul dôležitosť takého skutku, nakoľko
krv je životodarná tekutina, ktorá sa inak
nedá získať. Poďakoval sa darcom za ich
ľudskosť a veľkú pomoc. Podujatie navštívila i riaditeľka ÚS Slovenského červeného
kríža v Čadci Mgr. Elena Tomašíková, ktorá
poskytla svoj pohľad na humánny čin dar-

KNM pripomenúť spomínané výročie sériou článkov z dávnej i novšej histórie, ale
i súčasnosti Dubia. Navyše i samotní jeho
obyvatelia sa chystajú osláviť „rok Dubia“
viacerými kultúrnymi a spoločenskými akciami.
Kým prišli osadníci

Prvá písomná zmienka o obci nie je zároveň prvým dokladom prítomnosti človeka
takmer na žiadnej lokalite, výnimkou nie
je ani Dubie. V roku 1982 bol realizovaný
v lokalite Dubský mlyn na ľavom brehu
Neslušského potoka pred jeho vyústením
do údolia Kysuce archeologický výskum
pod vedením Ondreja Šeda. Pri úpravách
priestorov pre budúcu vodnú nádrž Neslušanka tam boli splanírované rozsiahle plochy a ornice a základy novovekého mlyna.
Výskum priniesol poznatky o prítomnosti
človeka v tejto lokalite už v mladšej alebo
neskorej dobe kamennej. Svedčia o tom
cov a poďakovala im. Z rúk primátora a riaditeľky si odniesli ďakovné listy držitelia
diamantovej plakety profesora MUDr. Jána
Janského Teodor Bráciník, Miroslav Haľama, Peter Herco, Štefánia Švábiková, František Behúň, Mgr. Roman Jurkovič, Vlastimil Straka, Bc. Vladimír Šramko a Milan
Palčisko. Ocenenie primátora za humánny
čin získali darcovia s plaketou profesora
MUDr. Jána Kňazovického Anton Hrubý,
Pavol Smolka, Ing. Stanislav Dragoň, Rastislav Jaroš a František Kuchta. Patrí im veľké „ďakujeme“.
Po tomto vstupe pokračoval kultúrny
program vystúpením popovej kapely In
comma, speváčok či hudobníkov, všetko
žiakov ZUŠ v sprievode svojich učiteľov.
Program nádherne vyvrcholil netradičným
predvedením koledy Ó chýr preblahý, do-

Vianočná omša pre malých anjelov
Dňa 15. 12. v kostole sv. Jakuba pán dekan Holbička na základe prosby rodičov
Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA KNM) pripravil pre handicapované
deti vianočnú pobožnosť. Omše sa zúčastnili aj deti so svojimi rodičmi a učiteľmi
zo Špeciálnej základnej školy, SŠ internátnej, klienti z DSS, taktiež primátor mesta
Ing. Ján Hartel a široká verejnosť z mesta
a okolia. Bohoslužbu v príjemnej vianočnej atmosfére citlivo celebroval pán kaplán
Marek Mucha. Jeho označenie handicapovaných malými deťmi a malými anjelmi
symbolizovalo nepretržitú starostlivosť
a pomoc, ktorú potrebujú a poďakovanie
rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí im ju
poskytujú. Na konci svätej omše deti zaspievali koledu a predstavili sa so svojim

krátkym programom. Pán primátor Hartel
vo svojom príhovore poprial všetkým šťast-

črepy a kmenný hrot nájdené v žltkavom
kamenistom podloží. Pri prieskume však
boli nájdené i mladšie artefakty. Z neskorej doby bronzovej pochádzajú nevýrazné
črepy lužickej kultúry. Okrem nich bolo
nájdených niekoľko stredovekých črepov,
ktoré O. Šedo zaradil do 13. storočia ale
i novovekých črepov zo 17. storočia. Ako
vidieť, človek bol v Dubí dávno pred tým,
ako lokalitu zapísal do listiny pisár. Na túto
listinu a ďalšie sa pozrieme v ďalšom pokračovaní nášho seriálu.
Mário Janík

Použitá literatúra:
MAJERČÍKOVÁ, Danka – JESENSKÝ, Miloš:
Archeológia na Kysuciach. Čadca: Kysucké
múzeum, 2010.
ŠEDO, Ondrej: Archeologický prieskum
a záchranné práce na Kysuciach. AVANS
v r. 1982, Nitra 1983, s. 236

plnenej tanečnými výkonmi žiačok a úplný
záver patril detskému speváckemu zboru
pri ZUŠ, ktorý zaspievali známe vianočné
piesne s Bc. Zuzanou Hájnikovou. Svoj talent ukázali i žiaci výtvarného odboru či už
inštalovanou scénou alebo v hale domu kultúry výstavou svojich prác.
Toto podujatie malo veľký úspech, diváci
i odmenení darcovia odchádzali spokojní
so slovami chvály. Redakciu oslovila jedna
z diváčok, ktorá by chcela touto formou
poďakovať za príjemné vianočné podujatie organizátorovi ZUŠ KNM, Mestu KNM
za dobrú myšlienku vzniku tradície odmeňovania darcov krvi a riaditeľke SČK za
aktívnu činnosť. Všetci spoločne vytvorili
nádhernú sviatočnú atmosféru a podujatie,
ktorého sa zúčastnilo aj veľa mladých ľudí.
D. Š.
livé vianočné sviatky a s požehnaním pána
dekana Holbičku sme sa premiestnili na
agapé do Pastoračného centra.
Sme radi, že sa naše deti i napriek svojmu handicapu
mohli zúčastniť
vianočnej bohoslužby a veríme,
že sa vytvorila
tradícia a možnosť pre všetkých bez rozdielu byť súčasťou
spoločnosti.
Sposa KNM

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

6

ROČNÍK XXIV. • JANUÁR 2017

i
V sobotu 17. decembra bola 60-stranová
kniha s názvom Horná ulica: čriepky z histórie uvedená do života. Slávnostný krst sa
konal v zasadačke Mestskej knižnice KNM.
Tá doslova a do písmena praskala vo švíkoch.
Na milé prekvapenie autorov na knižku
bolo zvedavých viac ako 60 obyvateľov mesta i okolia. V úvode sa autori Mário Janík
a Dušana Šinalová prihovorili prítomným
a zaspomínali na to, ako kniha uzrela svetlo
sveta. Na čas, keď pred dvomi rokmi padla
myšlienka napísať knihu o najspomínanejšej ulici v meste nazývanej Horná ulica až po
pátranie v archívoch a rozhovory s bývalými
obyvateľmi. Cieľom autorov bolo vytvoriť
obraz o bežnom živote na ulici i o smutnom
čase, keď zmizla z mapy mesta. Vďaka Hornouličanom a ich ochote sa podeliť so spo-

mienkami a fotografiami vznikla publikácia,
ktorá zachytáva život v meste pred niekoľkými desiatkami rokov. Autori tiež uviedli,
že by chceli, aby titul Horná ulica bol takou
malou lastovičkou a možno otvoril edíciu
k ďalším brožúrkam zachytávajúcim históriu
a spoločenský život. Už teraz nosia v hlave
nové nápady a na komunikáciu s nimi slúži
adresa hornaulicaknm@gmail.com. A ako
to už k podobným podujatiam patrí, prišli
na rad i poďakovania. V pravom rade k naplneniu cieľa, teda vydaniu knižky, prispelo
Mesto KNM. K podpore sa pridala rodina
Jánošková. Následne si autori za spôsob financovania vybrali platformu Startovac.cz,
kde najštedrejšími prispievateľmi boli Ivan
Poláček, Daniel Melišík, Peter Weinzettel,
Veronika Šišková, Tatiana Hubíková, Lukáš
Lokaj, rodina Drexlerová a Vladimír Macášek. Aj touto formou im patrí poďakovanie.
vianočný príbeh
o narodení spasiteľa
Ježiška.
Atmosféru na námestí dotvárali
koledy a vianočné
piesne speváckeho zboru Shema

a Margaréty. Živý betlehem rozohrial a vianočne naladil nejedno srdiečko prítomných
a určite potešil malé deti. Pre ne boli lákadlom i zvieratká v maštali a spoločné fotenie
s hercami.
D. Š.

Mikuláš prišiel medzi deti

pieseň o Vianociach. Ani deti sa nedali zahanbiť. Aby získali čokoládového Mikuláša,
ktorého venovala čokoládovňa Hauswirth zo
Žiliny, spievali rôzne pesničky a ich spev sa
ozýval doďaleka. Mikuláš nezabudol rozsvietiť vianočný stromček a výzdobu. Úžasná atmosféra sa po hodine končila, no deti čakalo
ešte jedno prekvapenie v podobe rozprávky
Kocúr v čižmách v podaní Bábkového divadla
Bum Bác.
D. Š.

Vianočný príbeh
Už neodmysliteľne patrí do nášho mesta
v predvianočnom čase živý betlehem. Mráz
bol v nedeľu 18. decembra sprievodcom
mladých hercov divadelných súborov Didero
a Babylon. V ich podaní sa pred očami divákov z mesta i okolia odohral najznámejší

Mikuláš, príď medzi nás! - s takýmto pokrikom sa pokúšali deti privolať očakávaného
sv. Mikuláša. Bol pondelok 5. decembra,
pekne mrzlo, ale deti sa poriadne obliekli
a vybrali sa s rodičmi na námestie. A keď už
ich bola pekná kôpka, tak svojim srdečným
a silným volaním prilákali Mikuláša. A ten
prišiel rád a deťom sa potešil, lebo mu sľúbili, že budú dobré, milé a ohľaduplné. On ich
za to naučil koledu, k tomu zaspieval peknú

Sladkosti priniesol
Mikuláš
Aj v tomto, ešte stále turbulentnom politickom
období, dokázal predseda OR SNS Milan Králik
so svojim tímom a s podporou ústredného tajomníka SNS a poslanca NR SR Stanislava Kmeca pripraviť na piatok 9. 12. príjemné podujatie
pre deti – tradičné Mikulášske posedenie SNS.

Zvesti

Krstným otcom sa stal najväčší podporovateľ, nielen finančný, Ladislav Jánoška. Poprial knihe, aby sa dobre čítala a tiež vyslovil presvedčenie, že neostane v novej edícii
osamotená. Po poháriku sektu prišla na rad
autogramiáda a príjemné rozhovory. Veríme,
že táto knižná novinka, ktorá sa rozbehla do
rôznych kútov Slovenska, potešila pod vianočným stromčekom.
Text: Dušana Šinalová
Foto. Milan Hulín

V slávnostnej atmosfére s bohatým kultúrnym
programom prišiel medzi deti ozajstný Mikuláš sprevádzaný Snehulienkou a čertom, aby
všetkým poslušným deťom odovzdal zaslúžené
sladké odmeny.
V zaplnenom dome kultúry sa prítomným prihovorili aj poslanec NR SR a prvý podpredseda
SNS Jaroslav Paška, poslanec NR SR a podpredseda SNS Štefan Zelník, poslanec NR SR
a ústredný tajomník SNS Stanislav Kmec, poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová, štátny
tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič a aj predseda KR SNS Erik Gemzický. Medzi
čestnými hosťami boli podpredseda KR a zároveň okresný prednosta v sídle kraja Michal Lavrík, podpredseda KR Slavomír Kupka, krajský
tajomník SNS Dušan Galbavý, predseda OR
SNS Tvrdošín Milan Kováč, predseda OR SNS
Bytča Ján Tulis, predseda OR SNS Čadca Pavol

Holeštiak, predseda OR SNS Žilina Tibor Hanuliak, predseda OR SNS Martin Zdenko Kozák
a predseda OR SNS Turčianske Teplice Jaroslav
Fidrik. Úspešné podujatie svojou účasťou poctili primátor Ján Hartel, prednosta Okresného úradu KNM Stanislav Kozina a prednosta
Okresného úradu v Čadci Peter Šimčisko.
Za prípravu krásneho a príjemného podvečera
venovaného najmä drobným deťúrencom a ich
rodičom s darčekmi, občerstvením, gulášom,
voňavou kapustnicou či punčom patrí organizátorom aj všetkým sponzorom veľká vďaka.
Tiež by sme sa chceli poďakovať v mene celej
okresnej rady za priazeň v roku 2016 všetkým
členom, sympatizantom a priateľom. A do nového roka 2017 popriať veľa síl, šťastia, zdravia
a lásky.
Milan Králik
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KULTÚRA

Príbeh vyrozprávaný

i
SPOMIENKY
Ak bolo na svete zásluhou blízkeho človeka
trochu viac lásky a dobroty,
trochu viac svetla a pravdy, radosti a smiechu…
mal jeho život zmysel a zostáva navždy
v našich srdciach a spomienkach.
Dňa 12. 3. 2016 sme si pripomenuli
60. nedožité narodeniny a dňa 6. 12. 2016 sme
si pripomenuli 9. výročie, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, dedo, kamarát
Ľubomír FUJÁK z Kysuckého Nového Mesta,
Benkova ulica
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry
a celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Strata drahého stále bolí.
Dňa 2. 1. 2017 boli dva roky, čo navždy odišiel
môj drahý manžel, starostlivý otec, dedko
a pradedko
Mgr. Anton ŠIMO
S úctou a láskou spomína manželka a synovia
Igor a Branislav s rodinami.

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 26. 1. 2017 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia
Ľubomíra MEČIAKA z Dolného Vadičova.
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéra
a ostatná rodina.

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal,
more lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Smútime a zároveň sa tešíme,
že sa s Tebou stretneme.
Dňa 21. 1. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia nášho syna, brata, vnuka
Martina CHOVANCA
Ďakujem všetkým, ktorí spomínate s nami.

Dňa 10. 1. 2017 budú 2 roky, čo nás opustila
Vilma MINDEKOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
s nami tichú spomienku a modlitbu.
S úctou a s láskou spomína celá rodina.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom
pominú, na Teba nám spomienky v srdci
navždy ostanú.
Dňa 7.1. 2017 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia
Lýdie GUZMOVEJ z Nesluše
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 6. 1. 2017 bude 7 rokov, čo nás opustil
môj manžel
Tibor VLČEK z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku a modlitbu.
Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné
nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.
S úctou a láskou spomínajú manželka, traja
synovia a dcéra s rodinami.

Sú ľudia, ktorí na Teba myslia,
sú srdcia, v ktorých budeš žiť neustále.
Dňa 2. 1. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia nášho milovaného brata
Albína KOYŠA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína sestra s rodinou
a brat.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, známym a kamarátom
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s
Ing. Emilom KUBALOM z Radole,
ktorý nás opustil 13. 11. 2016 vo veku
35 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj p. farárovi
A. Týlešovi a pohr. službe p. Pošteka.
S úprimnou vďakou rodičia, súrodenci
s rodinami a ostatná rodina.

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť a účasť na poslednej
rozlúčke s
Bohušom VENDRINSKÝM,
ktorý nás opustil dňa 10. 12. 2016.
Smútiaca rodina.

Zvesti
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NOVOROČNÉ PRIANIA

INZERCIA
 	Prijmeme pracovníkov SBS. Tel.: 0914/333 342,
e-mail: miroslav.kotesovec@lamask.sk

OPUSTILI NÁS

Ing. Miroslav ĎURANA
Mária ČEPELOVÁ
Vladimír KRČMÁRIK
Anton JEDINÁK
Václav ŘEHÁK
Adam MÚČKA
Martin ONDÁŠ
Anton KARDOŠ
Bohuš VENDRINSKÝ
PhDr. Jozef MAJCHRÁK
Alena KORMANOVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

70 rokov
63 rokov
48 rokov
80 rokov
72 rokov
58 rokov
80 rokov
88 rokov
78 rokov
86 rokov
56 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Všetkým členom ZO ZPCCH a JDS prajem v novom roku veľa zdravia,
šťastia, božieho požehnania, aby sa Vám darilo v kruhu rodiny po
celý rok. Zároveň pripomínam, že výročná členská schôdza sa koná
v Dome kultúry KNM dňa 25. 1. 2017 o 14.00 hod.
Prikladám fotografiu z vianočnej súťaže vo varení kapustnice, kde sa
výherkyňami stali 1. Pavla Lacková, 2. Tonka Chyláková, 3. Terézia
Staníková. Gratulujem im a zároveň zo srdca ďakujem všetkým
členkám výboru uvedených organizácií za ich obetavú prácu počas
celého roka.
A. Tarábková

NARODENIE DETÍ
Vladimír Šedo,
Dorota Micháleková,
Adrián Caban,
Victoria Várošová,
Amália Anna Svrčková,
Samuel Mičic,
Daniel Fekeč,
Ema Hvolková,
Dominika Nemcová,
Marek Slezák,
Vladimír Hurtoš,
Michaela Kéketyová,
Adriána Bajánková,
Markus Dobrota,
Tereza Zajacová.

Všetkým pracovníkom úseku opatrovateľskej
služby chcem poďakovať za ich prácu
v minulom roku a v novom roku popriať
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody
v pracovnom aj súkromnom živote.
Bc. Janka Virdzeková

Všetkým seniorom do roku 2017 veľa zdravia,
sily a životného optimizmu zo srdca praje
Nadežda Behúňová, predseda OO-JDS KNM

Všetkým
pravidelným
čitateľom,
milovníkom
kníh
a
ostatným
obyvateľom v novom roku
2017 veľa spokojnosti,
radosti, zdravia, pohody,
lásky, úspechov a dobrých
kníh praje
Mestská knižnica
Kysucké Nové Mesto

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

6. 1. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

7. 1. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

8. 1. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

14. 1. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

15. 1. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

21. 1. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

22. 1. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

28. 1. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

29. 1. 2017

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Začiatok zasadnutí je stanovený na 13,00 hod.
Zasadnutie MsZ
I. štvrťrok
16. marec 2017
II. štvrťrok
15. jún 2017
III. štvrťrok
14. september 2017
IV. štvrťrok
14. december 2017

Zvesti
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Správne znenie tajničky z čísla 12/2016 znie:
„Cesta do srdca vedie cez uši.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Adriána Červencová, Clementisova 1350/47, KNM – 6 €, 2. Janka
Paršová, Lipová 873, KNM – 5 €,

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

try, stamp,
karsk, tur,
mord

indium
(zn.)

zvratné
zámeno

3. Zdenka Machová, Nešporu 1205,
KNM – 3 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni
MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný
deň. Správne znenie tajničky z čísla 1/2017

vyhynutý
predok
rožného
statku

patriaci
Ičovi

zrakom si
vnímala
písmená
známka,
po
anglicky

1. časť
tajničky

kanva na
polievanie
orgán
zraku

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

nechuť

pokúsiť
sa, po
anglicky

ukry

spínač
vypínajúci
prúd

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 1. 2017.

časti
motorov
2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

cudzie
ženské
meno

symetrála

písmeno
gréckej
abecedy

opytovacie
zámeno
nórsky
koktail
vrecovité
obaly
vražda
(hovor.)

otravné
látky
(skr.)

áh

darujem

usadenina
vyhynutý
pštros
Letecké
opravovne

Martina
(dom.)

tamten

nedobre
pohľad
(bás.)
acetát
(skr.)

bieda
(expr.)
otesala
som

písmeno
gréckej
abecedy

sídla
mestských
správ

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



1

Balzac: Aj najvýrečnejšiu ženu… dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

1

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 12/2016 znie: „paprikáš“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: David Pažický,
Radoľa. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici
KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod., najneskôr do 31. 1. 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. 1. 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. Schránka na šatstvo pri
cestovaní.
2. Kolesá.
3. Eskimácky čln.
4. Samica býka.
5. Menšia sova.
6. Knižka.
7. Geometrické teleso.
8. Morské raky.

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

Zvesti
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V mesiaci október 2016 Stredná odborná
škola strojnícka zrealizovala na základe
finančnej pomoci Nadácie Pontis – Nadačného fondu
Mobis malý
projekt
„Oplotenie
školského
areálu.“ Do projektu
boli zapojení žiaci

Drotár a jeho umenie
Drotárstvo na Slovensku, a na Kysuciach
obzvlášť, predstavuje špecifický a ojedinelý
fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu v žiadnom inom štáte. Prvá historická
zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza
z r. 1714, kedy sa v súdnych spisoch Bytčianskeho panstva uvádza meno Juraja Drotárika. Za miesto zrodu drotárstva sa všeobecne
považujú chudobné oblasti dnešného severozápadného Slovenska medzi mestami Bytča,
Žilina a Čadca. Nositeľom tradície drotárske-

British Week
ZŠ na Clementisovej
ulici navštívil
Ray Sikorski.
Americký
lektor pochádzajúci z New Yorku učil žiakov 8. a 9. ročníka.
Ray nás vyučoval formou hier, pohybu, fráz
a reálnych situácií zo života. Každý deň bol zameraný na inú tému z praktického života. Prvý
deň sme spoznávali kultúru „Veľkého jablka“.

Advent s Mozartom
(pokračovanie zo str. 1)
ný génius skutočne býval. Žiaci mali počas
prehliadky k dispozícii zvukových sprievodcov. V historickom centre mesta sme
neobišli ani dominantu mesta Dóm sv. Štefana. Stavba je fascinujúca nielen zvonka,
ale i jej interiér je impozantný. Našu cestu
za poznaním sme zakončili pred mestskou
radnicou na známych adventných trhoch,

Kam na strednú školu?
(pokračovanie zo str. 1)
diteľmi. Tí si pripravili prezentácie a videá,
pomocou ktorých oboznámili prítomných
žiakov o možnostiach štúdia, študijných
a učebných odboroch, duálnom vzdelávaní
a iných aktivitách škôl. V bočných sálach
mali jednotlivé vzdelávacie inštitúcie stán-

Zvesti

i majstri odborného výcviku, ktorí
za nakúpený materiál
zhotovili
a osadili brány, osadili
plotové dielce, natreli
plotové stĺpiky.

Hlavným cieľom tohto malého projektu
bola ochrana majetku školy. Jeho realizáciou sme zamedzili prístup do areálu školy
neprispôsobivým občanom, nepovolaným
osobám, minimalizovali sme vandalizmus
a krádeže. Projekt prispeje i ku komunitnému zblíženiu v areáli školy, kde spolu zamestnanci i žiaci budujú oddychovú zónu.
Vedenie školy sa týmto chce poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, prácou prispeli k realizácii „Oplotenia školského areálu.“

ho remesla je v našom meste aj pán Milan
Palčisko, poslanec mestského zastupiteľstva,
ktorý neváhal ani chvíľu a na naše pozvanie
zavítal vo svojom voľnom čase medzi žiakov
do ZŠ Clementisova v KNM, aby im priblížil
svoj drotársky rukopis a vlastnoručnú prácu.
Žiaci mali možnosť nielen obdivovať krásne
výrobky tohto majstra, ale z medeného drôtu sa pokúsili vyrobiť vlastnoručne originál.
Pri tejto činnosti sa ukázala časová náročnosť
pri výrobe aj tých najjednoduchších tvarov,
ako aj manuálna zručnosť a (ne)trpezlivosť
žiakov. Je určite vhodné pripomínať mladším

generáciám, ako žili naši predkovia, čím sa živili a podobným spôsobom im sprostredkovať
osobný kontakt s ľuďmi, ktorí zachovávajú
tradície.
ZŠ Clementisova

Nasledujúci deň sme sa zamerali na zdravotné problémy, požiadanie o pomoc a návštevu
lekára. V stredu sme si objednávali v reštaurácii. A posledný deň sme opisovali osoby a zoznamovacie frázy. Naučili sme sa veľa nových
slovíčok a fráz, ktoré sa používajú v hovorovej
angličtine. Zvládli sme aj vyjadriť svoj názor po
anglicky bez použitia slovenčiny a snažili sme
sa pohotovo reagovať na otázky.
Učenie formou hier a zábavy nás oslovilo viac,
ako písanie poznámok a preberanie gramatiky. Na konci týždňa sme boli za svoj výkon
odmenení certifikátmi o absolvovaní kurzu.

kde už vládla pravá vianočná atmosféra.
Všade to rozvoniavalo vanilkou, klinčekmi
a pečenými dobrotami.
Touto cestou sa chcem poďakovať mojim
kolegyniam za celodenný dozor nad žiakmi, čo bolo určite náročné, ako i pánovi
šoférovi z dopravnej firmy Zanado za bezpečnú jazdu.
PaedDr. Jarmila Michelová

Veronika Marková 9.A

2017
JANUÁR
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne 1

2
3
4
5
6
7
8

FEBRUÁR
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24 31
25
26
27
28
29
30

APRÍL
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

13
14
15
16
17
18
19

20 27
21 28
22
23
24
25
26

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

1
2
3
4
5
6

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

7
8
9
10
11
12
13

23 30 Po
24 31 Ut
St
25
Št
26
Pi
27
So
28
Ne
29

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

6
7
8
9
10
11
12

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

1
2
3
4

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

SEPTEMBER

13
14
15
16
17
18
19

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

DECEMBER

NOVEMBER
16
17
18
19
20
21
22

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

JÚN

AUGUST

OKTÓBER
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

1
2
3
4
5

MAREC

6
7
8
9
10
11
12

MÁJ

JÚL
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17



Škola s novým
oplotením

ŠKOLSTVO

abc

ky, kde sprístupnili záujemcom ukážky prác
a výrobkov študentov. Po absolvovaní strednej školy, absolventi hľadajú prácu, a tak
stánky mali postavané aj najväčší zamestnávatelia z regiónu Schaeffler Kysuce, KINEX
BEARINGS, OMNIA-KLF a NN Slovakia.
Komplexný prehľad o službách zamestnanosti poskytoval EURES Žilina a Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny pracovisko KNM.

Nechýbala výstava automobilov KIA Slovakia a dielňa umeleckých kováčov Strednej
odbornej školy strojníckej KNM pred budovou domu kultúry. Veríme, že vďaka novembrovému podujatiu nájdu rodičia a ich deti
správnu voľbu zamerania stredoškolského
štúdia na základe schopností, záujmov dieťaťa a dosahovaných vzdelávacích výsledkov.
D. Š.
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7. 1. 2017, 19. 00 h.
Dom kultúry KNM
Ples športovcov 2017
4. ročník plesu pre športovcov, priaznivcov
športu a ich priateľov.
14. 1. 2017, 17.00 h.
Mestská športová hala
Extraliga ženy vo florbale
MKŠS FBK KNM – FbK Kométa Spišská
Nová Ves

KULTÚRNE SPEKTRUM

15. 1. 2017, 10.00 h.
Mestská športová hala
Extraliga ženy vo florbale
MKŠS FBK KNM – 1. FbK Quick Sport Banská Bystrica
21. 1. 2017
Dom kultúry KNM
8. rybársky
ples
MO SRZ KNM
pozýva
na
8.
rybársky
ples.

21. 1. 2017, 19.00 h.
ZŠ Povina
2. Ples včelárov
ZO Slovenského zväzu
včelárov a Únia žien v Povine pozýva na
ples včelárov. Hrať bude Amorband.
vstupné: 18 € (zakúpite v Obecnom
úrade Povina alebo u p. Miloša Belana
v Lodne) – v cene káva, víno, večera
a malé prekvapenie.

4. 2. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
XIV. reprezentačný ples mesta
Mesto KNM pozýva na XIV. reprezentačný ples mesta. Hrať bude hudobná skupina TIMEX. Hlavným hosťom programu je
Katarína Ivánková s tanečnou skupinou
Sense.
Vstupné: 29 € (večera, víno, prípitok,
káva)

24. 1. 2017, 8.00 h.
Mestská knižnica KNM
Šaliansky Maťko
Súťaž v umeleckom prednese slovenských
povestí pre žiakov ZŠ. (org. CVČ KNM)
24. 1. 2017, 16.30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
28. 1. 2017, 17.00 h.
Mestská športová hala
Extraliga ženy vo florbale
MKŠS FBK KNM – Florbalový klub Tvrdošín
28. 1. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
vstupné: 5 €
29. 1. 2017, 9.00 h.
Dom kultúry KNM
Výročná členská schôdza včelárov
Základná organizácia Slovenského zväzu
včelárov KNM pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu. Včelárom sa budú
vyplácať dotácie na opeľovaciu činnosť
a bude možné vymeniť vosk, voštiny za
medzistienky. Príde medzi nás firma zo Želoviec.

5. 2. 2017, 15.00 h.
Mariánsky kostol
Koncert zborovej tvorby
Základná umelecká škola v KNM pozýva
na 13. ročník obľúbeného Koncertu zborovej tvorby. Vystúpia spevácke súbory
z KNM a okolia.
10. 2. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Diskoples
CSA Agency pozýva na ples plný hitov
70-tych, 80-tych a 90-tych rokov i novšie.
11. 2. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Diskoples
CSA Agency pozýva na ples
plný hitov 70-tych, 80-tych
a 90-tych rokov i novšie.
18. 2. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Výročný ples mažoretiek Asanka
Mažoretkový súbor Asanka pozýva na ples
všetkých svojich priateľov a priaznivcov.
24. 2. 2017
Dom kultúry KNM
Ples rodiny
Fašiangový ples rodín.
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