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PRIHOVÁRA SA VÁM PREDNOSTA
MESTSKÉHO ÚRADU
V KYSUCKOM NOVOM MESTE

JUDr. ĽUBOMÍR JEŽO
Pôvodne som chcel vo svojom príspevku napísať akúsi rekapituláciu všetkých činností, ktoré Mestský úrad v roku 2011 vykonal,
a to vo všetkých úsekoch činností, či už v oblasti investičných
akcií, ich jednotlivých verejných obstarávaní a ich realizácie,
sociálnych vecí – osobitne činnosti Mestského úradu pri vydávaní potravinovej pomoci (múka a cestoviny) dôchodcom, ktorí
spĺňali podmienky a osobám poberajúcim dávku v hmotnej núdzi,
alebo úloh v rámci sčítania obyvateľov, bytov a domov, čo bola
asi najväčšia a najzložitejšia záležitosť celého roka, keď do tejto
činnosti bol zapojený naozaj takmer celý Mestský úrad, pričom
samozrejme ostatné úlohy museli byť rovnako zodpovedne plnené. Veľa aktivít a činností sa robilo aj na úseku ochrany životného
prostredia a čistoty mesta, možno aj preto naše mesto obsadilo v
roku 2011 prvé miesto v súťaži o najčistejšie mesto na Slovens
ku. Iste je to aj zásluhou neustáleho monitorovania kontajnerov
určených na zber komunálneho (separovaného) odpadu na sídliskách pri bytových domoch a okamžité odstraňovanie neporiadku
v ich okolí. Nemalú zásluhu na umiestnení nášho mesta má aj, už
tradičná, súťaž o najkrajšiu „skalku“ v meste. Takto by som mohol pokračovať vymenovávaním ďalších aktivít, ktoré boli vlani
vykonávané a o ktorých som Vás priebežne informoval. Je ale
pred nami Nový rok, a preto je potrebné myslieť a pripravovať sa
na veci, ktoré sú pred nami.
Najvýznamnejšou úlohou v tomto roku je podieľať sa na príprave
a samotnej realizácií volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnia 10.
3. 2012. Pripomeniem občanom nášho mesta, že právo voliť, v
zmysle zákona č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o
voľbách do Národnej rady SR, má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku. V
zmysle spomínaného zákona obec zostavuje stály zoznam voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Obec
na základe vlastných evidencií vykonáva v tomto zozname zmeny
a je povinná umožniť občanovi nahliadnuť do tohto zoznamu, aby
sa presvedčil, či je v ňom zapísaný. Samozrejme, že obec tento
zoznam dopĺňa o osoby, ktoré majú právo voliť a prihlásili sa v

KRONIKA
NÁŠHO MESTA
Zápisy z kroniky školy v Budatínskej
Lehote – rok 1932 - 1935
Oslavy k 85. Narodeninám T. G. Masaryka boly v každej triede zvlášť zadržané. Dňa 19. V. 1935 boly voľby do senátu a poslaneckej
snemovne. Voľby maly kľudný priebeh. V tunajšej obci
na prvom mieste obstála strana autonomistický blok t.
j. Hlinková, ktorá dostala 230 hlasov, republikánska zemedelská a maloroľníckeho ľudu 9 hlasov, komunistická
3 a soc. dem. 1 hlas.
Obecné zastupiteľstvo malo previesť opravu cesty odhlasovanej v r. 1934 a podopretej podporou 3000 Kč okresným výborom, ale starosta obce Pavel Ochodničan
prehlásil, že sa toto neprevedie. Notár Michal Zámečník výbor poučil, že v obci majú byť dobré cesty, ale jak
nechcia pracovať nemusia. On keď bude museť ísť do
Budatínskej Lehoty, obuje si silné topánky, ktoré mu toto
v páde blata slúžka očistí. Priklonil sa na stranu starostu
a oba prehlásili, kto chce cestu, nech si ju postaví. Okresný úrad o tomto nevedel. A tak sa stalo, že časť obce
„Pľac“ mienil túto cestu a opravu. Nakoľko p. notár prehlásil že z povinnosti sa nemusí robiť, tak sa stalo. Keď
miestostarosta Jozef Adamuško niektorých vyzval na
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obci na trvalý pobyt. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo svojom
okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť voličský preu
kaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
voličského preukazu. Volič môže
požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr do 30 dní, najneskôr
však dva dni pred dňom volieb.
Voličský preukaz oprávňuje voliča
na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom
okrsku na Slovensku. Pripomeniem, že osobitný zoznam voličov,
ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vedie
Mestská časť Bratislava – Petržalka. Podľa spomínaného zákona
o voľbách do NR SR primátor nášho mesta utvoril na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov v našom meste 13 volebných okrskov, a súčasne určil volebné miestnosti, pričom tieto
sú zhodné s predchádzajúcimi voľbami. Ešte pripomeniem, že do
okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo
koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná najskôr 55
dní pred dňom volieb, jedného člena a jedného
náhradníka. Táto komisia musí mať najmenej 5 členov, a ak sa
počet jej členov zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenuje z voličov primátor mesta. Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní pred dňom volieb.
Toto zasadnutie zvoláva primátor.
Okrsková volebná komisia okrem toho, že po uzatvorení volebných miestností sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu
a výsledku hlasovania, ktorú bezodkladne predkladá obvodnej
volebnej komisii, zabezpečuje správny priebeh hlasovania a udržiava poriadok vo volebnej miestnosti, rovnako dopĺňa zoznam
voličov a odoberá voličské preukazy. Nakoniec odovzdáva volebné dokumenty do úschovy mesta. Na záver by som chcel všetkých
občanov nášho mesta uistiť, že najneskôr 25 dní pred dňom volieb
bude každému voličovi zapísanému v zozname voličov doručené
oznámenie, v ktorom bude uvedený čas konania volieb, volebný
okrsok a miesto, kde môže volič voliť. V tomto oznámení bude
každý upozornený aj na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním
preukazom totožnosti, ktorým je na účely zákona vo voľbách do
NR SR, občiansky preukaz.

prácu, jeho neuposlechli. Časť obce „Pľac“ na konto okresnej podpory nechal zhotoviť 70 kusov rúr betónových
na odvodnenie cesty a pre neposluch občanov tieto ani v
roku 1935 neboli vsadené do zeme na odvodnenie cesty. Keď práca nebude prevedená a podpora vyzdvihnutá,
táto prepadá a zhotovené betónové rúry padnú na ťarchu
obce. Výsledok bude zaznačený v r. 1936. Deň slobody
28. X. 1935 bol oslávený za účasti oboch tried a obecenstva. Oslavy boly spojené s rozhlasom. 30. október 1935
bol tiež pripomenutý Martinskou deklaráciou.
V tomto roku správca školy vymôhol ďalšie opravy na budove štátnej ľudovej školy, a to: obec zakúpila do jednej
izby bytu správcu školy koksovú pec za 280 Kč. Do triedy
zakúpila tiež novú koksovú pec za 729 Kč. Na triede dala
obec zhotoviť 6 vonkajších okien v cene 350 Kč. Obec
previedla náter v celej budove okien a dvier, byt správcu
školy vnútri na bielo v cene 700 Kč.
Školopovinných detí zapísaných dňa 30. VI. 1935 bolo
116.
Koncom decembra začali občania pracovať na novej
ceste a to, zapravili do potoka rúry a zakryli ich hlinou.
Prvé kroky na vybudovať sa majúcu novú cestu sú urobené. Od 15. októbra 1935 bola obci pridelená vložkárska
komisia s cieľom vybudovania novej pozemkovej knihy.
Práca potrvá 8 mesiacov.
(Mgr. Anton Ľudvik)
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O čom rokovali poslanci msz
na poslednom minuloročnom zasadnutí?
Dňa 8. 12. 2011 sa uskutočnilo posledné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
v roku 2011.
V súlade s odhlasovaným programom zasadnutia sa
poslanci MsZ zaoberali v úvode najmä správou hlavnej
kontrolórky o vykonaných kontrolách v mestských inštitúciách a plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na I. polrok 2012.
Ďalej prejednali návrh VZN č. 5/2011 o výške mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú
úhradu výdavkov v MŠ na jedno dieťa v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta KNM, návrh VZN č. 6/2011 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školských klubov detí ako súčastí ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM, návrh VZN č.7/2011 o
školských obvodoch mesta KNM, návrh VZN č. 8/2011
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta KNM, návrh VZN č. 9/2011 o určení
výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení, ktoré po krátkej diskusii
predložené návrhy schválili.
Nasledovala diskusia k aktualizácii PHSR mesta Kysucké
Nové Mesto na roky 2007 – 2013, o ktorej podrobne všetkých členov mestských komisií a mestskej rady informoval
Ing. Jozef Šujanský.
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V ďalšom bode rokovania schválili poslanci predložený
plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
v Kysuckom Novom Meste na rok 2012.
Na základe komisií prejednali žiadosti obyvateľov mesta
o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi, žiadosti o pridelenie
nájomného bytu, o trvalý a prechodný pobyt a pridelenie
nebytových priestorov a zaoberali sa vysporiadaním majetku mesta. V tejto súvislosti oboznámil primátor mesta
Ing. Ján Hartel prítomných o výsledku súdneho procesu
medzi našim mestom a VÚC, ktorý sa týkal vysporiadania pozemkov v areáli polikliniky a oznámil, že majiteľom
pozemkov je naše mesto.
Na základe návrhu komisie kultúry, vzdelávania a športu
prejednali poslanci aj návrh na prestavbu budovy Kina
Kysuca na viacúčelovú budovu. Tá by po obsiahlej
rekonštrukcii slúžila nielen ako premietacia sála, ale aj
ako koncertná či divadelná sála a jej priestory by boli
k dispozícii mestským organizáciám ako CVČ, MKŠS,
ZUŠ, ale aj ďalším záujmovým klubom k voľno-časovým
aktivitám. V závere diskusie k tejto téme sa zasadajúci
ujednotili na požiadavke vypracovania predbežnej štúdie
k prestavbe tejto budovy, na základe ktorej rozhodnú o
jej ďalšom osude.
V závere rokovania nasledovali interpelácie poslancov
a ich požiadavky na vedenie mesta za svoje volebné
obvody.

V bode Rôzne informoval prednosta MsÚ JUDr. Ľubomír
Ježo o výsledku výberového konania na pozíciu redaktora
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grafických
a tlačiarenských
Mesto,
inzeráty
a
materiál
do
spoločenskej
kroniky
je
naďalej
nutné
doručovať
na
MsÚ,
I.
Nové Mesto na rok 2011 a návrh na I. úpravu rozpočtu
služieb
vyhrala
firma
p.
Pavla
Kurhajca
Tlačiareň
PaM
č.Nové
dv. 14
(p. Kublová).
ZUŠposch.
Kysucké
Mesto
na rok 2011.Výberové konanie na dodanie grafických a tlačiarenských
Grafické
štúdio,
Turany.  
služieb vyhrala firma p. Pavla Kurhajca - Tlačiareň P a M Grafické štúdio, Turany.

Všetkým čitateľom
mestských
ďakujem za
slovo
nanovín
záver
priazeň a v roku 2012 prajem každému len zdravie,
Všetkým čitateľom
mestských
novín ďakujem
za priazeň
porozumenie,
šťastie,
lásku a každodenný
úsmev
a v roku 2012 prajem každému zdravie, porozumenie, šťastie,
v tvári.
lásku a každodenný úsmev v tvári.
Zároveň
ďakujem
Tlačiarni
a Grafickému
štúdiu Kysucké
Zároveň ďakujem
Tlačiarni
a Grafickému
štúdiu Jánošík
Jánošík
Kysucké
Nové
Mesto
za
veľmi
dobrú
Nové Mesto za veľmi dobrú spoluprácu, za ochotu, profesionalitu
spoluprácu,
ochotu,
a rýchlosť,
a rýchlosť, ajzavďaka
nímprofesionalitu
mohli naši čitatelia
noviny nájsť
ajvovďaka
mohliužnaši
čitatelia
noviny nájsť
vo
svojichním
stánkoch
v prvý
deň aktuálneho
mesiaca.
(Mária
Ďuranová)
svojich stánkoch už v prvý deň aktuálneho
mesiaca.
(Mária Ďuranová)

njelik
ya
išiel
ná
ci,
nci
u

Koncom minulého roka sa deti z nášho mesta stretli s Mikulášom a jeho pomocníkmi
spravodajstvo
KNM
už v prvú decembrovú
nedeľu, dňa 4. 12. 2011 podvečer. Ako každý rok, ani teraz
na
ne nezabudol a opäť sa s nimi prišiel
porozprávať
do nezabudol
domu kultúry, spýtať
Mikuláš
sa,
ako
sa
im
darí
a zza
dobré
Koncom minulého roka sa deti
nášho
mesta stretli s Mikulášom
a jeho pomocníkmi
už v prvú
decembrovú nedesprávanie
ich odmeniť
sladkosťou.
ľu, dňa 4. 12. 2011 podvečer. Ako každý rok, ani teraz na
Nezabudol pripomenúť vyčistenie
ne nezabudol a opäť sa s nimi prišiel porozprávať do domu
čižmičiek,
lebo
balíčky,
v nich ich
kultúry,
spýtať sa, ako
sa im
darí a zaktoré
dobrésisprávanie
odmeniť sladkosťou. Nezabudol pripomenúť vyčistenie čižnájdu, už jeho pomocníci práve
mičiek, lebo balíčky, ktoré si v nich nájdu, už jeho pomocníci
Nezbedný
čert
síce skákal neuspráve rozvážali.
rozvážali. Nezbedný
čert síce
Mikulášovi
Mikulášovi skákal neustále do reči, ale
deti mu to odpustili, veď bol milý,
dokonca si s niektorými deťmi aj
zatancoval. Malí návštevníci
tále do reči, ale deti mu to odpustili, veď bol milý, dokonca si
s niektorými deťmi aj zatancoval. Malí návštevníci podujatia
podujatia sa nedali zahanbiť
sa nedali zahanbiť a odvážnejšie deti prišli na javisko, aby
a odvážnejšie deti prišli na javisko, aby
Mikulášovi predviedli svoje talenty. Milý anjelik ich odmenil
Podrobné
informácie
sú uvedené
na webovom
sídle
za odvahu, za pekné básničky a piesne, sladkými lízankami.
Mikulášovi
predviedli
svoje talenty.
Milý anjelik
A potom už prišiel na rad ďalší darček od Mikuláša - divamesta
www.kysuckenovemesto.sk
ich odmenil za odvahu, za pekné básničkydelná
a rozprávka o čertovi Belinkovi, ktorú si všetci, rodičia
piesne, sladkými lízankami. A potom už prišiel
i deti, spoločne pozreli a na jej konci odmenili ochotníkov z
Divadelného súboru dospelých pri MKŠS, ktorý rozprávku
na rad ďalší darček od Mikuláša - divadelná
odohral, poriadnym potleskom.
rozprávka o čertovi Belinkovi, ktorú si všetci,
rodičia i deti,
spoločne pozreli a na jej konciTak, ako aj po predošlé roky, nezabudli sme ani na priaznivcov
MESTSKÁ KNIŽNICA INFORMUJE
MESTSK
odmenili Jurinova
ochotníkov
z Divadelného Á
súboru rôznych podujatí, ktoré už majú svoju dlhoročnú tradíciu – bejeseň na dolných Kysuciach
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KNI Ž NICA
INFORMUJE

sedy, výstavy, súťaže, hlasné čítanie, rozprávkové dopoludnia.

Kysucký festival duchovnej tvorby prebiehal od 17.10 do 25.10.2011
Radaa jeho
by som však spomenula podujatie, ktoré v roku 2011 malo
hlavnými organizátormi sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucká svoju
knižnica
v
premiéru.
Jurinova jeseň je kysuckým festivalom duchovnej
Čadci a Obec Klokočov. Jurinova jeseň je celoslovenskou súťažou súčasných
tvorby aja do nášho mesta priniesla zaujímavé besedy s rôznymi
autorov v oblasti poézie aj prózy. Tento rok sa konal už 7. ročník tohto podujatia a prvýkrát
v Kysuckom Novom Meste. Študenti Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste sa zúčastniliosobnosťami.
prednášky
Verím, že toto podujatie si aj na dolných Kysuciach
Mgr. D. Veličku, PhD. o dejinách kresťanskej kultúry na Kysuciach do konca 18. storočia,
ktorásvoje
sa
nájde
miesto.
konala v stredu 19. októbra v mestskej knižnici. Poobedňajšie štvrtkové hodiny boli venované
Každý rok sa
snažíme
priniesť
čitateľom
niečo
nové.knižnici
Sna- primátor
Uvedené
najvýznamnejšej
knihe
kresťanov.
Knihu svojim
kníh – Bibliu
predstavil
v mestskej
nášho projekty sme zrealizovali s pomocou financií získaných
mesta
Ing.
Hartel
a farárzlepšiť,
Mgr. Jánzefektívniť
Uskoba. Stretnutia
pri Evanjeliu
podľaa Matúša
žíme
saJán
svoju
prácu
či priblížiť
knižnicu
jej saz zúčastnili
dotačných fondov vo výške 4.233 €.
študenti Gymnázia Kysucké Nové Mesto. Tretím bodom programu Jurinovej jesene, ktorý sa konal na
služby používateľom. Bohatý a pestrý knižničný fond je len jednou
(PhDr. Dušana Šinalová, vedúca mestskej knižnice )
dolných Kysuciach, bola prednáška etnografky Márie Húšťavovej o kresťanskom ľudovom umení na
z dôležitých
úloh knižnice,
ten vnajviditeľnejší.
V roku 2011
Kysuciach,
o kresťanských
sviatkoch a ale
modlitbe
živote človeka.

Projekty mestskej knižnice v roku 2011

Mesto KN
bol úspešne realizovaný projekt Dajme knihu každému, ktorého
Dexia ba
predmetom bol nákup knižničného fondu a cieľom uspokojovanie
spotrebn
potrieb
Vďaka
finančnej
Dr.informačných
Miloš Jesenský,
PhD., našich
autor návštevníkov.
viac ako dvoch
desiatok
kníh zpodpooblasti záhad histórie
a hraničných
javovkultúry
a množstva
odborných
článkov
a PhDr.
Vladimíra Komorovská,
Jednota r
re Ministerstva
Slovenskej
republiky
pribudlo
do knižnice
prekladateľka umeleckej a odbornej literatúry a zároveň autorka dvoch básnických zbierok,
235
knižničných
jednotiek
pre
rôzne
vekové
kategórie
čitateľov.
služby ob
navštívia mestskú knižnicu dňa 24.11.2011 o 12,30 hod. Pozývame vás na príjemné popoludnie
Pribudli tituly
nielen
z beletrie,
aleliterárnych
aj odborná
a populárno-náučná
a zaujímavú
besedu
v spoločnosti
oboch
osobností
Kamence
literatúra.
COOP Jed
Ďalšou novou formou uspokojovania informačných požiadaviek
nainštalo
používateľov služieb knižnice bolo sprístupnenie licencovanej
je občano
elektronickej databázy EBSCO. V nej záujemcovia môžu získať
hodín den
plné texty článkov z rôznych zahraničných odborných periodík.
hotovosti
Pokusom o priblíženie sa k čitateľovi či potenciálnemu záujemaj
možno
covi o využitie knižnice bolo vytvorenie vlastnej webovej stránky
tuzemské
knižnice s adresou www.kniznica.kysuckenovemesto.sk. V prehľadnejšej a prístupnejšej forme sa snažíme prinášať informácie
dobíjania
nielen o knižničnom fonde, ale aj službách, nových formách služieb,
operátoro
podujatiach, súťažiach a zaujímavostiach zo sveta kníh a knižníc.
na účte,
Projekt Bližšie k používateľom finančne podporilo Ministerstvo
Dexia ba
Mesto KNM v spolupráci s Dexia bankou Slovensko a spotrebným
kultúry Slovenskej republiky.
zároveň
ponúka
občanom
možnosť
zriadiť
si
nový
osobný
účet
v po
družstvom COOP Jednota rozšírili platobné služby občanom na
Kultúrne poukazy sa mohli využívať v knižnici už štvrtý rok. Túto
na
Hodžovej
ulici
9,
čím
okrem
iných
výhod
získajú
bezplatné
neob
sídlisku
Kamence.
Banka
v
priestoroch
COOP
Jednoty
Kamence
možnosť využili stovky čitateľov a vďaka nim sme mohli skrášliť
nového bankomatu
sídlisku
Kamence.
nainštalovala
bankomat,na
ktorý
je občanom
k dispozícií 24 hodín
oddelenie literatúry pre deti a mládež. Staré a ošúchané stoly a stodenne. Okrem výberu hotovosti môžu občania využiť aj možnosť
ličky z oddelenia zmizli a nahradil ich pekný farebný nábytok, pre
Mikuláš tuzemského
nezabudol
realizácie
príkazu na úhradu, dobíjania kreditu od momenšie deti nábytok vo forme zvieratiek. Dúfame, že mnohé deti
bilných operátorov, zistenie zostatku na účte, či zmenu PIN čísla.
sa tak budú cítiť v knižnici príjemnejšie.
Koncom
roka saponúka
deti zobčanom
nášho možnosť
mesta stretli
Dexia
bankaminulého
Slovensko zároveň
zriadiťs Mikulášom
Nezabudli sme ani na vstupné priestory knižnice, teda tie priestory,
si
osobný
účet v pobočkenedeľu,
banky v Žiline
9,
ktoré často vítajú návštevníkov obrázkami šikovných detí materužnový
v prvú
decembrovú
dňa na
4. Hodžovej
12. 2011ulici
podvečer.
Ako k
čím okrem iných výhod získajú bezplatné neobmedzené výbery z
ských škôl z mesta či sprístupňujú dôležité informácie. Vďaka
ne nezabudol a opäť sa s nimi prišiel
nového bankomatu na sídlisku Kamence.
štedrým darcom dvoch percent zo svojich daní sme zakúpili nové
porozprávať do domu kultúry, spýtať
výstavné panely a nahradili tie, ktoré už doslúžili.
sa, ako sa im darí a za dobré
správanie ich odmeniť sladkosťou.
Nezabudol pripomenúť vyčistenie
čižmičiek, lebo balíčky, ktoré si v nich

Pozvánka na besedu so spisovateľmi

Ďalší bankomat k dispozícii

KNM

spoločenská kronika

Spoločensk á kronik a
narodenie de tí
Timea Šulganová, Klára Szabová,
Barbora Balážová, Nikol Joneková,
Jaroslav Ferro, Mária Strapková,
Filip Garbier, Adrián Paršo

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme
pevné zdravie a radostný život!

m a n ž e l s t v o uzav r e l i
Milan Jaššo a Zdenka Sedúchová
Ing. Marián Braciník a Janeth Del Carmen Pabon Londoño
Prajeme šťastný spoločný život, veľa lásky
a vzájomnej tolerancie

o p us t i l i n á s
Krasňan Jozef 		
Mičianová Mária		
Pavlík Ondrej 		
Haščík Jozef		
Ing. Vnuk Stanislav
Ďurana Karol 		
Ševčík Peter 		
Galvánková Emília
Ing. Jaroš Vladimír 		
Šefárová Emília 		
Capko Karol 		

53 rokov
82 rokov
85 rokov
72 rokov
72 rokov
46 rokov
30 rokov
85 rokov
55 rokov
61 rokov
59 rokov

Dňa 2.1.2012 si pripomenieme nedožité
65. narodeniny otca,syna, brata, strýka a švagra
MUDr. Jozefa Macáška,
rodáka z KysuckéhoNového Mesta,
ktorý nás náhle opustil dňa 14.12.2011.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú jeho najbližší.

LEKÁREŇ
V POHOTOVOSTI
(8,00 až 12,00 hod.)

nedeľa 1. 1. 2012 Lekáreň REGIA, Kukučínova 2739
piatok 6. 1. 2012 MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345
sobota 7. 1. 2012 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
nedeľa 8. 1. 2012 MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345
sobota 14. 1. 2012 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
nedeľa 15. 1. 2012 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
sobota 21. 1. 2012 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
nedeľa 22. 1. 2012 Lekáreň NA ROHU, Belanského 1356
sobota 28. 1. 2012 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
nedeľa 29. 1. 2012 Lekáreň REGIA, Kukučínova 2739
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spomienky A POĎAKOVANIA

Dňa 22. 11. 2011 nás opustil
vo veku 53 rokov náš milovaný syn,
manžel, otec, starý otec, švagor
Jozef Krasňan
z Kysuckého Nového Mesta.
Úprimne ďakujeme príbuzným,
susedom, známym a všetkým,
ktorá ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej
ceste,53ako
aj zanáš
prejavenú
Dňa 22. 11. 2011 nás opustil
vo veku
rokov
milovaný syn, manžel
sústrasť aMesta.
kvetinové
dary. ďakujeme príbuzný
Jozef Krasňan z Kysuckého Nového
Úprimne
Smútiaca
rodina.
a všetkým, ktorá ho prišli odprevadiť
na jeho
poslednej ceste, ako aj za pr

aDňa
kvetinové
Smútiaca
22. 11. dary.
2011 nás
opustilrodina.
vo veku 53 rokov náš milovaný syn, manžel
Dobrý človek neodchádza,
Jozef Krasňan z Kysuckéhozostáva
Novéhov srdciach
Mesta. Úprimne
ďakujeme príbuzný
všetkých,
Dobrý
človek neodchádza,
zostáva
srdciach
a všetkým, ktorá ho prišli
odprevadiť
na
jeho
poslednej
ceste,vako
aj za pr
ktorí22.12.2011
ho milovali.sme si pripomenuli
milovali.
Dňa
1. vý
a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.
Dňa 22.12.2011 sme si pripomenuli

drahého manžela, otecka, deduška, svokra, bra
1. výročie
úmrtia nášho
drahéhoMesta. Ďakujeme
BIELEHO
z Kysuckého
Nového
Dobrý človek
neodchádza,
zostáva v srdciach
manžela,
otecka,
deduška,
nezabudli. S úctou a vďakou manželka, deti, za
milovali.svokra,
Dňa 22.12.2011
sme
brata, uja, švagra si pripomenuli 1. vý
rodina.
drahéhoDUŠANA
manžela,
otecka, deduška, svokra, bra
BIELEHO
BIELEHO
z Kysuckého
Nového
z Kysuckého
Nového
Mesta. Mesta. Ďakujeme
nezabudli.
S
úctou
a
vďakou
Ďakujeme za tichú spomienkumanželka, deti, za
rodina. tým, ktorí nezabudli.
S úctou a vďakou manželka, deti, zať,

Utíchlo
srdiečko,
utíchli
bolesti, utíchol hlas
vnučka
Timea a celá
rodina.
slzy ostali nám. Bojoval si statočne do posl
k Tebesrdiečko,
krutý bol.
Užbolesti,
Ťa nikdy
nepohladíme
Utíchlo
utíchli
utíchol
hlas,
tichúčko
odišiel
si,
len
slzy
ostali
lúčilo,
ťažko
je
bez
Teba
žiť,
no
sahlas
sm
Utíchlo srdiečko, utíchli bolesti, láska
utíchol
nám.
Bojoval
si
statočne
do
poslednej
v srdciach
a spomienkach
nám navždy
os
slzy
ostali nám.
Bojoval si statočne
do posl
chvíle,
no osud k Tebe krutý
bol.
2012
si pripomenieme
výročie
úmrtia ma
k
Tebe
krutý
bol. Už Ťa 1.
nikdy
nepohladíme
Už
Ťa nikdy nepohladíme, ťažkoS sa
nám a láskou sp
VLADIMÍRA
úctou
lúčilo, ťažkoPSOTNÉHO.
je bez Teba žiť,
no láska sa sm
s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť,
vnúčatá
aa
ostatná
celá rodina
v
srdciach
spomienkach
nám
navždy os
no láska sa smrťou nekončí, v srdciach
2012
si
pripomenieme
1.
výročie
úmrtia ma
a spomienkach nám navždy ostaneš žiť.
VLADIMÍRA
PSOTNÉHO.
S
úctou
a
láskou sp
Dňa 22. 1. 2012 si pripomenieme
vnúčatá
a ostatná
1.
výročie úmrtia
manžela,celá
otca, rodina
dedka
Dňa 16. 12. 2011 sme siVLADIMÍRA
pripomenuliPSOTNÉHO.
20. výročie úmrtia MILANA
a úctou spomínajú manželka,
synovia
Mário
a Michal, vnúča
S úctou a láskou spomína
manželka,
Kto ste ho poznali, venujte
mu
s
nami
tichú
spomienku.
deti, vnúčatá a ostatná celá rodina
Dňa 16. 12. 2011 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia MILANA
Dňa 16. 12. 2011
sme si Mário
pripomenuli
a úctou spomínajú manželka,
synovia
a Michal, vnúča
20. výročie úmrtia
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
MILANArôznymi
JANÍKA.vôňami koláčov a ih
Vianočný čas je charakteristický
spomínajú
manželka,
v nedeľu, dňa18. 12.Láskou
2011 aajúctou
ženy
zo ZO Únie
žien v Budatínske
synovia Mário a Michal, vnúčatá
v predvianočnom zhone našli čas stretnúť sa. V príjemnej atm
Milanko a Lukáško. Kto ste ho poznali,
zhotovili
vianočné
vence,
svietniky
a iné aranžmány,
ktoréaim
Vianočný
čas je charakteristický
rôznymi
vôňami koláčov
ih
venujte mu s nami
tichú spomienku.
atmosféru
Vianoc.
Veľmi
príjemne
nás
svojou
ochotou,
trpezl
v nedeľu, dňa18. 12. 2011 aj ženy zo ZO Únie žien v Budatínske
a
profesionálnym prístupom
prekvapila
aranžérka
p. Elenka
N
v predvianočnom
zhone našli
čas stretnúť
sa. V príjemnej
atm
akciu
viedla.
Touto
cestou
sa
jej
chceme
úprimne
poďakova
V i a n ovence,
č n á svietniky
výzdo
zhotovili vianočné
ab
inéaaranžmány, ktoré im
úspechov
zo ZO ÚŽS
vB
atmosféru
príjemne
svojou
ochotou,
trpezl
v BvVianoc.
uNovom
d a tVeľmi
íroku
n s 2012.
ke
j L enás
ho
t e(ženy
a profesionálnym prístupom prekvapila aranžérka p. Elenka N
Vianočný
čas je Touto
charakteristický
rôznymi
vôňami koláčov
a poďakova
akciu viedla.
cestou sa
jej chceme
úprimne
ihličia. Tá privítala v nedeľu, dňa18. 12. 2011 aj ženy zo ZO
úspechov v Novom roku 2012.
(ženy zo ZO ÚŽS v B
Únie žien v Budatínskej Lehote, ktoré si v predvianočnom zhone našli čas stretnúť sa. V príjemnej atmosfére si vlastnoručne
zhotovili vianočné vence, svietniky a iné aranžmány, ktoré im
doma dotvoria atmosféru Vianoc. Veľmi príjemne nás svojou
ochotou, trpezlivosťou a profesionálnym prístupom prekvapila
aranžérka p. Elenka Nemcová, ktorá túto akciu viedla.
Touto cestou sa jej chceme úprimne poďakovať. Prajeme veľa
úspechov v Novom roku 2012.
(ženy zo ZO ÚŽS v Budatínskej Lehote)
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INZERCIA

iNZERCIA
■ Predám garáž v KNM. Tel. : 041/5007171
■ Predám 5 - izbový byt na Kamencoch, 97 m2.
Cena 62 000,- Euro. Tel.: 0915 808 510
■ Rodinný dom v Hornom Vadičove na rekonštrukciu
podľa vlastných predstáv. Cena 22 000,- Euro.
Tel.: 041/5007171
■ Exluzívny rodinný dom Oškerda . Tel.: 041/5007171
■ Predám 3 - izbový byt 63 m2 s balkónom v pôvodnom
stave na Lipovej ulici . Cena 46 000,- Euro
Tel. : 0915 808 510
■ Predám garáž na Ul. Clementisovej.
Kontakt: 0905 466 034
■ Predám 2-izbový slnečný priestranný byt, situovaný
vo veľmi výhodnej časti dolného mesta KNM.
■ Byt je po rekonštrukcii 68m2. Treba vidieť, potom cena
dohodou. Kontakt: 0915 812 089
Veštenie, odrobenie, očista aury a dodanie energie.
Taktiež zistím, kto vám škodí a odstránim túto zlú
energiu. Tel.: 0908 513 263

akciu viedla. Touto cestou sa jej chceme úprimne poďakov
úspechov v Novom roku 2012.
(ženy zo ZO ÚŽS

KNM

BLAHOŽELANIE
ŠTEFANOVI FABČINOVI
Všetci, čo Ťa radi majú,
Ti k 75- tke pozdrav posielajú.
Slnko nech Ti stále svieti,
radosť, šťastie, zdravie prajeme Ti.
Manželka, deti Števo a Gabika
s rodinami.
Redakcia sa touto cestou ospravedlňuje za tlačovú chybu v minulom čísle.

tlačiareň
jánošík
ďakuje za spoluprácu
a prejavenú dôveru
v uplynulom roku, praje príjemné
prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok 2012.

S m e r á c i
v Kysuckom Novom Meste
hodnotili...
Dňa 15. 12. 2011 sa v Nesluši uskutočnil snem okresnej organizácie strany SMER - sociálna demokracia. Na sneme
bol hodnotený končiaci sa kalendárny rok. Z pohľadu
uskutočnených aktivít bol hodnotený ako rok s uskutočneným
množstvom rôznych podujatí. Na snem zavítali poslanec
Národnej rady SR a predseda Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár a poslanec NR SR Ján Podmanický.
V družnej diskusii sa dotkli pálčivých problémov súčasnej
doby. Po skončení oficiálnej časti bola podávaná kapustnica
a zabíjačkový tanier z dielne majstra Antona Janáčika.

Výroba kníh,
poštové poukážky,
tlač podľa
doručených vzorov,
plnofarebná tlač
FAREBNé KOPíROVANIE
(KNíH, DOKUMENTOV DO a3)
námestie slobody 67, Kys.n. Mesto
tel.: 0903 438 558 - 0903 171 251

Prianím pokojného prežitia vianočných sviatkov bolo zasadnutie ukončené.

Ing. Vladimír Macášek,
predseda Okresnej organizácie SMER – SD v KNM

ZRNKO MúDROSTI
Sú štyri veci v živote, ktoré nevrátiš späť:
kameň, ktorý si hodil, slovo, ktoré si vyriekol,
príležitosť, ktorú si prepásol, čas, ktorý si premrhal.

KNM

Hosť mesiaca

V RUBRIKE HOSŤ MESIACA SME SA
POROZPRÁVALI s Annou BEHÚŇOVOU,
pracovníčkou CVČ v Kysuckom Novom Meste

V čom vidíte zmysel krúžkovej činnosti centra voľného času?
Ja osobne mám v CVČ na starosti športovú oblasť, a čo sa toho
týka, hlavným zámerom našej krúžkovej činnosti je podnietiť
deti a mládež všetkých vekových skupín k tomu, aby pochopili
význam športu pre život a jeho význam
v prevencii pred ochoreniami, ako je
napr. obezita, srdcovo-cievne ochorenie
a ďalšie. Podstatou nášho celoročného
snaženia je obnovenie záujmu o šport,
objavovanie nových športových talentov
a účelného využívania voľného času detí
a mládeže.
O  aké športy je v CVČ najväčší záujem?
Deti samé určujú smery a aktivity, ktorým sa chcú venovať, zdokonaľovať sa
v nich a objavovať niečo nové. Spolupráca s MKŠS a školami v meste je z našej
strany čoraz častejšia, nakoľko mnohé
zo športových aktivít sa v priestoroch
CVČ, samozrejme, nedajú realizovať. V
tomto školskom roku sme otvorili okrem
tzv. zabehnutých športových činností aj
nové atraktívne krúžky pre deti. Medzi
tie s viacročnou tradíciou patria krúžky
zamerané na futbal, hádzanú, volejbal,
plávanie. Medzi novinky patria: zumbaaerobic, teda tanečné hodiny plné energie, hudby a dobrej nálady. Kombinuje sa
tu latinsko-americká hudba a tanec s aerobnými pohybmi. Druhou
novou aktivitou je krúžok pohybovo-relaxačný, ktorý je zameraný
na správne dýchanie, primerané zaťažovanie, posilňovanie svalstva
s formovaním postavy a spevnenie celého tela. Vďaka vedeniu
MKŠS je využívaná na túto činnosť miestnosť zariadená potrebným
športovým vybavením CVČ v dome kultúry. Krúžok jógy je určený
pre všetkých s cieľom zlepšenia psychickej, fyzickej kondície a
celkovej vitality človeka. Cvičením by sa mala zlepšiť koncentrácia,
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duševná rovnováha i odolnosť voči stresu. Pre chlapcov je veľmi
populárny krúžok strelecký. Tento školský rok, tiež vďaka dobrej
spolupráci s MKŠS, mohol aj tento krúžok pokračovať vo svojej
činnosti. Jeho členovia sa na pravidelných tréningoch stretávajú
v budove Kina Kysuca, ktorú má v správe práve MKŠS. Cyklo
– turistický krúžok zahŕňa do svojej činnosti nielen pohyb, ale deti
si tu osvojujú aj základy zručnosti pri rôznych opravách a servise na
bicykloch, osvojujú si pravidlá cestnej premávky, oboznamujú sa
s dopravnými značkami a ich významom, s turistickými značkami
a podobne.
Čo pripravujete pre detských športovcov v tomto období?
Spomeniem, v čom už deti súťažili. Každý september je v spo-

lupráci s KŠU Žilina spracovaný kalendár školských športových
súťaží. Sú to súťaže, ktoré nadväzujú na výchovno-vzdelávací
proces a vyhlasuje ich Ministerstvo školstva SR. Október bol v
znamení aktivít, ktoré sa konali v prírode, na čerstvom vzduchu.
Organizovali sme okresné kolo súťaže v cezpoľnom behu žiakov
a žiačok základných a stredných škôl, vo Valčianskej doline sa 9
detí zúčastnilo celoslovenského kola cyklistickej súťaže, ktorej
mestské kolo sme organizovali v mesiaci jún. Ďalšou súťažou, kde
si mohli deti otestovať svoju kondíciu
bola cyklistická súťaž „do vrchu“, ktorú
organizujeme v Škorčí.
Mesiac november bol v znamení florbalu. Organizovali sme pre školy, krúžky a
oddiely okresné kolá súťaže pre všetky
vekové kategórie. Práve o tento šport je
u detí a mládeže na školách najväčší záujem. Nárast záujmu určite podmienilo aj
materiálno – technické vybavenie. CVČ
zakúpilo mantinely na hraciu plochu,
pre hráčov celú výbavu pre tento šport,
tým sa výrazne skvalitnila úroveň tohto
športu u nás. Vďaka tomuto vybaveniu
a priestorom MŠH, ktoré nám poskytlo
MKŠS a tiež skúsenostiam s prípravou
a organizovaním súťaží z minulosti,
sme boli poverení v minulých školských
rokoch organizáciou krajských kôl súťaží. Mesiac december je už tradične
orientovaný na organizáciu priateľských
turnajov v predvianočnom čase.
(pokračovanie na ďalšej strane)
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spravodajstvo

Aké to boli turnaje?
Dňa 7. l2. sme zahájili streleckú ligu pre členov krúžkov. Prvé kolo
sa konalo v priestoroch kina. Svoju výkonnosť si súťažiaci porovnali s deťmi zo ZŠ v Povine a v Rudine. II. kolo sa bude konať v
ZŠ Povina. Dňa 9. 12. sa v klubovni DK KNM pri šachovniciach
stretli deti - členovia šachového krúžku ZŠ Clementisova a seniori
z nášho mesta na akcii pod výstižným názvom SENIOR verzus
JUNIOR. Veríme, že i napriek tomu, že juniori nezvíťazili, toto
podujatie malo zmysel a bude sa opakovať aj v budúcnosti. Seniori
touto formou budú môcť odovzdávať svoje šachové skúsenosti
mladším nadšencom tohto kráľovského športu. Dňa 14. 12. sa konala zasa hra typická najmä pre dievčatá – vybíjaná. V priestoroch
MŠH si svoje sily zmeralo 8 družstiev po 10 hráčok.
Dňa 20. a 21.12. patrila športová hala zasa chlapcom. X. ročník
halových turnajov svedčí o veľkom záujme, o potrebe organizovania
týchto športových turnajov.
A čo vás čaká začiatkom roka 2012?
V novom kalendárnom roku pokračujeme v kalendári školských

Predstavujem môjho
najobľúbenejšieho spisovateľa
Do
medzinárodnej
súťaže
Predstavujem
svojho
najobľúbenejšieho spisovateľa sa môžu zapojiť aj deti z
dolných Kysúc. Medzinárodnú súťaž zorganizovali dve
knižnice, jedna z poľského mesta Žywiec a druhou je Kysucká
knižnica v Čadci.
Do literárnej a výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť deti do
15 rokov. Texty napísané beletristickou formou o svojom
obľúbenom spisovateľovi alebo jeho knihe môžu byť v
rozsahu do 5 strán formátu A4 a maximálne s 3 ilustráciami.
Súťažiť môžete jednotlivo alebo vo dvojici, kedy je jeden zo
súťažiacich ilustrátorom a druhý autorom textu.
Práce zasielajte elektronickou poštou na: metodik@kniznicacadca.sk, alebo poštou na Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17.
novembra 1258, 022 01 Čadca, prípadne prineste osobne
do Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto, v termíne do
31.01.2012.
Každá práca musí byť označená údajmi: meno a priezvisko
autora/autorov, názov práce, trvalé bydlisko, telefonický
kontakt, vek, názov školy a trieda.
Najlepšie práce budú vyhodnotené v apríli, ocenené účasťou
na medzinárodnom stretnutí a zverejnené v zborníku.

(MsK)

Navštívil nás Mikuláš
Dňa 5. 12. 2011 zavítal medzi deti do Materskej školy na
Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste Mikuláš. Deti
sa na tento deň veľmi tešili. Naučili sa pekné piesne i básne,
aby mohli Mikuláša privítať. Pre niektoré deti to bolo prvé
stretnutie. Bolo to vidno aj na ich vystrašených tváričkách.
Niektoré prezrádzali radosť, ale i obavy z toho, či poslúchali.
Najskôr ich trochu vystrašil čertisko s rohami, no našťastie
prišiel aj anjelik a dal to všetko do poriadku. Mikulášovi sa
medzi deťmi páčilo a za pekné piesne a veršíky deti odmenil
sladkými balíčkami a čokoládovými adventnými kalendármi.
Pred odchodom zaželal Mikuláš deťom všetko najlepšie a oni
mu na oplátku sľúbili, že budú celý rok poslúchať a poprosili
ho, aby sa k nim o rok opäť vrátil.
(Eva Janiková, zástupkyňa MŠ)

KNM

športových súťaží pre tento školský rok. Čaká nás organizácia turnajov v basketbale ZŠ a SŠ, v hádzanej, v stolnom tenise, plávanie a
iné. V januári sa budeme kúpať v Aquparku v Turčianskych Tepliciach spoločne so seniormi, pripravujeme aj súťaž Penaltový kráľ,
súťaž v preskoku na švihadle Rope skiping a ďalšie.
Asi aj Vy ste veľkou vyznávačkou športu. Venujete sa mu aktívne
aj vo svojom súkromnom živote? Máte pravdu. V zime lyžujeme,
ak sa dá, s celou rodinou. Turistika s priateľmi je tiež u mňa veľmi
obľúbenou záležitosťou. A v lete ? Organizujeme tábor pre deti pod
názvom Túlavý autobus, podujatie Cykloturistika v Mošovciach/
Veľká Fatra, ktoré organizujeme už 7 rokov, venujem sa aj plávaniu
a využívam každú príležitosť zašportovať si. Tento rok skupina
kysuckých detí bude jazdiť na bicykloch aj po cyklotrasách Veľkej
Fatry. Nebránim sa žiadnemu športu, ak sa dá vyskúšam všetko,
napr. aj korčuľovanie na vodnom diele v Žiline, žiaľ, v jedinom
mieste v blízkom okolí, ktoré je vhodné na tento šport. Rada hrám aj
bedminton, bolo by určite vynikajúce, keby sa v meste vybudovalo
ihrisko aj pre tento šport.
Ďakujem za rozhovor.
(red.)

KNM

NAPÍSALI NÁM
Poďakovanie
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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM ĽUĎOM
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vianočné
koledy
obdaroval
detí
sladkými
balíčkami.
prekvapením
aj ovocné
balíčky všetkýmškôl
Detiprajeme
materských
Blížia sa
najkrajšie
sviatky
rokaMilým
– Vianoce.
Pri tejtoboli
príležitosti
členom Spolku sv.
obdaroval
všetky
detí sladkými
balíčkami.
prekvapením
z kuchyne.
Krásnu
mikulášsku
atmosféru
si
všetci
vychutnali
spoločným
fotením
sa,v ZŠ Nábrežná
na
návšteve
boli
aj
ovocné
balíčky
z
kuchyne.
Krásnu
mikulášsku
atmosVojtecha, priaznivcom i ostatným našim spoluobčanom ich príjemné prežitie.
rozbaľovaním
darčekov,
hrami
a výborným
od pani kuchárok. Mikuláš sa s deťmi
féru si všetci
vychutnali
spoločným
fotenímmenu
sa, rozbaľovaním
Do nastávajúceho
Nového
roku
2012 Mikuláš
prajeme
všetkým
veľa
zdravia,
spokojnosti, lásky a Božieho
Do
a výborným
menu
od pani
kuchárok.
rozlúčil adarčekov,
sľúbill, hrami
že keď
budú dobré
a poslušné,
rád medzi
ne príde
aj priestorov
na budúci ZŠ
rok.Nábrežná
Poprial zavítali deti z Materskej
sapožehnania.
s deťmi rozlúčil aZároveň
sľúbill, že sa
keďchcem
budú dobré
a poslušné, vedeniu
škôlky na mesta
Komenského
ulici. Hostiteľmi
boli žiaci
prvého
poďakovať
Kysucké
Nové Mesto,
RKFÚ,
poslancom
deťom krásnu
predvianočnú
za MŠ)
rád medzi
ne príde aj atmosféru.
na budúci rok. Poprial(PhDr.
deťomElena
krásnuGavláková
ročníka
a
ich
pani
učiteľky.
Ako
hlavný
chod
si
pripravili
MsZ, ZUŠ,atmosféru.
MKŠS, redakcii Zvesti KNM, Kysuce, Katolícke noviny, SSV Trnava, Mestskej knižnici KNM, MŠ,
predvianočnú
pre svojich kamarátov „Deň hravého učenia“. Cestička
(PhDr.
Elenakolies
Gavláková
za MŠ)
ZŠ,
partnerským
i niektorým
jednotlivcom
za dobrú spoluprácu a podporu, dúfajúc, že
„Ide vláčik motoráčik, veselo organizáciám
si píska,
spoza
vyskakuje
nebezpečná
budúcich iskra..."
prváčikov viedla územím Legokráľovstva, kranám svoju priazeň zachováte i naďalej. S úctou
a
vďakou
jom Ovocníčkov a Zeleninkova i krajinou Zvieratkovo. V
Miestny
SSV Kysucké
Nové
Legokráľovstve
drobizg Harceková,
spoločne
staval
lego, spieval,
plnil
Deti 7. triedy z MŠ
na Ul. (Magda
9.mája
boli
rozmanité
úlohy. Z krajiny
Mesto)
navštíviť železničnú
a autobusovú
stanicu.Ovocníčkov a Zeleninkova sa
na deti
usmievali
druhy ovocia a zeleniny. Krajinou
Vynovená železničná
stanica
deťomrôzne
vyrazila
Zvieratkovo sprevádzal predškolákov motýľ Čitko. Ten mal
po prvýkrát navštívili
JESENNÉ PRÁZDNINY S CVČdych. Niektoré z nich
pre deti pripravené rozličné úlohy, ktoré sa im darilo hravo
nástupište a prechádzali
zvládnuť.podchodom,
Každý budúci ktorý
školáčik si odniesol malú pozornosť
nazvali
„tunel“
na
druhú
stranu.
Milé
pani
– veselú
omaľovánku
a pamätný
Prváci oslavovali
i pri útvarov
V dňoch od 27. do
29. októbra
2011
sme my,list.členovia
záujmových
sprievodkyne a panipríležitosti
výpravkyňa
nás
obdarili
Svetového dňa jablka. Hneď zrána si deti opásali
CVČ, prežili príjemné
chvíle
jesenných
prázdnin.
Už tradične každý rok o
zásterkylístkami
a zmenili saana ilým
usilovných
kuchárov . Pustili sa do
cestovnými detskými
m
tomto
čase
nás
totiž
"pritúlia"
priestory
CVČ
v
a na tri dni sa
práce,
výsledkom bol chutný, Čadci
voňavý koláčik.
úsmevom. Vláčik veľkej
zatrúbil,
tetaktorej
výpravkyňa
ich zručnosť
a kuchárske
prišli deti zmiestnosť,
Mapremeniapaličkou
na našu
detskú
izbičku,
jedáleňumenie
, obývaciu
či
zamávala
aObdivovať
vláčik
odišiel
do Žiliny.
terskej škôlky 9. mája. Udalosť bola spestrená množstvom
úloh, ktoré sa podarilo hravo zvládnuť tak prvákom, ako aj
Autobusová stanicapredš
je deťom
známa,
dokonca
kolákom.
Pekný
deň bol ukončený jablkovou hostipoznali aj nástupište do Žiliny a do určitých dediniek na Kysuciach.
Pozrite
sa
na
šikovných
nou.
(Mgr. Jarmila Bandurová)

a múdrych predškolákov. Myslíte, že by sa stratili??? Určite nie! (Mgr. Iveta Bilíková, Vlasta
Trúchla - učiteľky MŠ)
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne znenie z čísla 12/2011 znie: : „zakryl to, čo si myslí.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Rudolf Kubica, M. Nešporu 1186/5, KNM - 6,00 €, 2. Zuzana Berešíková, Dolný Vadičov 76 - 5,00 €,
3. Ing. Emília Svitková, Komenského 1140/4, KNM - 3,00 € Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu
prevziať v pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od 13,00
hod. do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 1/2012 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát
bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 1. 2012

KUPÓN
č. 1

Poľské príslovie: Lenivec ... dokončenie v tajničke krížovky
amarant,
Era, iron,
altm

kolektívna
amerícium
zmluva
(zn.)
(skr.)

lasicovitá
šelma

skočmo

Antonov
(zn.)

na
spoločný
účet

sediaca
poloha

soška

orgány
zraku

kôrovec

žehlička,
po anglicky

kartový
tromf

rímsky boh
lásky

štát USA

mačiatko

1. časť
tajničky

kód Islandu

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

nulová
múka
(hovor.)

diel
(zdrob.)

umelý jazyk
2. časť
tajničky

visí
stovky

zdanlivo

altimeter
(skr.)

patriaca
ujkovi
dĺžkové

Ázia, po
anglicky
talianska
rieka
order (skr.)

Tajnička KRÍŽOVKY z minulého
čísla: „zakryl to, čo si myslí.“
jednotky

long play

VÝHERCOVIA:
1.

Rudolf Kubica, M. Nešporu 1186/5, KNM

2.

Zuzana Berešíková, Dolný Vadičov 76

3.

Ing. Emília Svitková, Komenského
1140/4, KNM
tajničky

kopnutie

erbium
(zn.)

predložka
3. časť

domácke
Tajnička DOPLŇOVAČKY z minulého čísla: PODPŇOVKA
rastlina
meno
VÝHERCA z minulého čísla
je: Radko Škulec, Lipová 1124/4, KNM
láskavec
Adriána

DOPLŇOVAČKA
pre... deti
1. Bájny Lenivec
okrídlený
kôň.
Poľské príslovie:
dokončenie
v tajničke krížovky
KUPÓN č. 1
1.
okrídlený kôň.
2.Bájny
Pásy.

1

P

2

P

2.
3.Pásy.
Streľba.

3

P

3.
4.Streľba.
Ohrady.

4

P

4.
5.Ohrady.
Príkaz.

5

P

5.
6.Príkaz.
Česká metropola.

6

P

6.
metropola.
7.Česká
Páka
(zdrob.).

7

P

7.
8.Páka
Kto(zdrob.).
pečie chlieb.

8

P

9.Kto
Mzdy.
8.
pečie chlieb.

9

P

9. Mzdy.

detská
doplňovačka

pomôcka: Pegas

pomôcka:
Pegas
Tajnička
doplňovačky
z č. 12/2011 znie: „PODPŇOVKA“. Zo správnych
odpovedí sme vyžrebovali výhercu: Radko Škulec, Lipová 1124/4, KNM
Výherca si môže prísť pre vecnú cenu do Mestského kultúrno-športového
strediska – Mestskej knižnice, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7,30 do
14,00 hod., najneskôr do 29. 1. 2012.

Jedno z detí, ktoré zašle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným
kupónom poštou na adresu:
Dom kultúry
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
alebo odpoveď osobne doručí do
Mestskej knižnice, najneskôr do 20.
1. 2012, získa vecnú odmenu.
Teším sa na vaše správne odpovede.

organizátorov podujatia,
Vianočný benefičný koncert mal úspech
teda Mesta Kysucké Nové
11
šport - kultúra
KNM Mesto, Kysuckej kultúrnej
Vianočný benefičný
koncert
mal
úspech
nadácie v Bratislave
a Farnosti Marianskeho
V ianočn ý kostola,
bene
f ičn ý kon c e r t m al ú spe c h
ako aj ďalších
významných hostí nielen
z nášho mesta, sa
predviedol Kysucký
komorný orchester
arla Kevického, sólisti Gustáv Beláček, rodák z Kysuckého
Vstupné na benefičný koncert bolo dobrovoľné a výťažok
atia bude použitý na zriadenie rehabilitačnej miestnosti
túra v Kysuckom Novom Meste.
(red.)

Prichádzaj
sviatky sprí
aj Vianočn
koncert, kt
uskutočnil
v Mariansk
účasti zást
organizáto
teda Mest
Mesto, Kys
nadácie v
a Farnosti
kostola, ak
významný
z nášho m
predviedo
komorný o
z Čadce pod taktovkou dirigenta Karla Kevického, sólisti Gustáv Beláček, rodák
Nového Mesta a Oľga Bezačinská. Vstupné na benefičný koncert bolo dobrovo
z tohto pekného vianočného podujatia bude použitý na zriadenie rehabilitačne
v Zariadení pre dospelých na Ul. Ľ. Štúra v Kysuckom Novom Meste.
(red

Prichá
sviatk
aj Via
konce
uskuto
v Mar
účast
organ
teda M
Mesto
nadá
a Farn
Prichádzajúce vianočné sviatky spríjemkostol
nil minulý rok aj Vianočný benefičný
koncert, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 12.
význa
2011 v Marianskom kostole. Za účasti
zástupcov organizátorov podujatia, teda
z nášh
Mesta Kysucké Nové Mesto, Kysuckej
kultúrnej nadácie v Bratislave a Farnosti
predv
Marianskeho kostola, ako aj ďalších významných hostí nielen z nášho mesta, sa
komo
predviedol Kysucký komorný orchester
pod taktovkou
Karla
zz Čadce
Čadce
poddirigenta
taktovkou
dirigenta Karla Kevického, sólisti Gustáv Beláček, ro
Kevického, sólisti Gustáv Beláček, rodák
z Kysuckého Nového
Mesta aa
Oľga
BeNového
Mesta
Oľga
Bezačinská. Vstupné na benefičný koncert bolo dob
začinská. Vstupné na benefičný koncert
dobrovoľné
a výťažok z tohto
pekzbolotohto
pekného
vianočného
podujatia bude použitý na zriadenie rehabilita
ného vianočného podujatia bude použitý na zriadenie rehabilitačnej miestnosti v Zariadení pre dospelých na Ul. Ľ. Štúra v Kysuckom
Meste.
									
(red.)
vNovom
Zariadení
pre dospelých na Ul. Ľ. Štúra v Kysuckom Novom Meste.
Florbal mal zelenú
Dňa 22. 11. 2011 sa v Mestskej športovej hale v Kysuckom Novom
Meste uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom športovej súťaže je ministerstvo školstva a organizátorom v našom meste CVČ. Atmosféra
v hale bola už od rána veľmi súťaživá, jednotlivé športové družstvá
z nášho okresu, ktoré postúpili do súťaže na základe výsledkov
školských kôl, sa navzájom veľmi povzbudzovali a fandili si.
Výsledky školských kôl:
MLADŠIE ŽIAČKY:
1. ZŠ Dolinský potok, 2. ZŠ Clementisova, 3. ZŠ Nábrežná,
4. ZŠ Povina
MLADŠÍ ŽIACI: 1. ZŠ Nábrežná, 2. ZŠ Povina, 3. ZŠ Dolinský
potok, 4. ZŠ Clementisova
VÝSLEDKY Z KVALIFIKÁCIE DO KRAJSKÉHO KOLA:
STARŠÍ ŽIACI:
mladší žiaci
ZŠ KNM Nábrežná : ZŠ Svrčinovec
1. ZŠ Nábrežná, 2. ZŠ Rudina, 3. ZŠ Clemladšie žiačky
ZŠ KNM Dolinský potok : ZŠ Čadca (ul. Komenského)
starší žiaci
ZŠ KNM Nábrežná : ZŠ Čadca
mentisova, 4. ZŠ Povina, 5. ZŠ Dolinský
staršie žiačky
ZŠ KNM Clementisova : ZŠ Svrčinovec
potok, 6. ZŠ Nesluša
študentky SŠ
Gymnázium Čadca : Gymnázium KNM
STARŠIE ŽIAČKY:
študenti SŠ
Gymnázium Čadca : Gymnázium KNM
1. ZŠ Clementisova, 2. ZŠ Dolinský potok, 3. ZŠ Rudina, 4. ZŠ Nábrežná, 5. ZŠ
Povina

Postupujúce družstvá si prevzali propozície krajských kôl súťaží.
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PROGRAM NA MAREC

1. 3. o 17,00 hod. v DK
ELÁ HOP!
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi kamarátmi
Elou
a Hopom
a slimákom
aj hod.
o 17,00
hod.
v DKMaximiliánom
15. 1. 2012(známe
o 16,00
z HOP!
televízneho vysielania)
v DK
Vstupné : 2,5 €

PROGRAM NA MAREC

15. 1. 2012 o 16,00 hod. v DK
15. 1. 2012 o 16,00 hod. v DK
NEDEĽA 22. 1. 19,30 hod
NEDEĽA 22. 1. 19,30 hod

1. 3.
ELÁ
Novoročná
rozprávka
Zábavno-inšpiratívne predstavenie
pre deti
s dvomi kamarátmi
„O Červenej Čiapočke“
Elou a2. Hopom
slimákom
Maximiliánom
(známe aj
3. o 19,00ahod.
v DK „O
Červenej
Čiapočke“
Novoročná
divadelná
ávka
Novoročná
rozprávka
Zahájenie vysielania)
COUNTRY KURZU
z televízneho
NEDEĽA
22. 1. o 19,30
hod
.
o
.
Novoročná
divadelná
rozprávka
pre
deti
Strážanovho
Country
kurz
i pokročilým,
naučíte
sa v ňom country
tancevv podaní
štýle line obľúbeného
rozprávka
pre
deti
v
podaní
: 2,5
€ je určený začiatočníkom
počke“ Vstupné
„O
Červenej
Čiapočke“
dance. Poplatok za kurz vo výške
10
€
/
10
tanečných
hodín
je
nutné
uhradiť
na
tomto
prvom
bábkového
divadla
z Bratislavy
o
.
obľúbeného
Strážanovho
stretnutí.
á rozprávka pre deti
v podaní obľúbeného
Strážanovho
Novoročná
divadelná
rozprávka
pre
deti
v
podaní
obľúbeného
Strážanovho
2. 3. o 19,00 hod. v DKVstupné
2€, uždivadla
v predaji!
bábkového
Bratislavy Zahájenie
bábkového
divadla z Bratislavy
4. 3. o 18,00
hod. v DK KURZU
COUNTRY
HRAJÚ:
Zahájenie
KURZU
SPOLOČENSKÝCH
daji!
Vstupnéz Bratislavy
2€,TANCOV
už
v predaji! bez
Country
kurz je
určený
začiatočníkom
i pokročilým,
naučíte sa v ňom country tance v štýle line
Kurz spoločenských tancov je určený začiatočníkom i pokročilýmHugh
obmedzenia
veku,
v kurze
Jackman,
Dakota
Goyo,
Evangeline
Lilly,HRAJÚ:
Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis
Vstupné
2€,€uža/ ďalších
v10
predaji!
dance.sa Poplatok
za polky,
kurzvalčíka,
vo výške
tanečných
hodín
je nutné uhradiť
na tomto prvom
naučíte základy
salsy, 10
tanga
spoločenských
tancov.
* Vstupné
€ * MP
12* 127
min.*
stretnutí.
Poplatok za kurz vo výške 28 € / 10 tanečných hodín je nutné uhradiť
na*USA/slovenské
tomto
prvom
stretnutí.
Hugh Jackman,
Dakota
Goyo,titulky
Evangeline
Lilly,2,30
Anthony
Mackie,
Kevin
Durand, Hope Davis
HRAJÚ:

6,00 hod. v DK

o 18,00 hod. v DK
*USA/slovenské titulky * Vstupné 2,30 € * MP 12* 127 min.*
4. 3. 8.
o 3.
18,00
hod. v DK
MATKA
Zahájenie
KURZU
SPOLOČENSKÝCH
TANCOV
*USA/slovenské
titulky
* Vstupné
2,30 € * hod
MP 12*. 127 min.*
Divadelné predstavenie v podaní Divadelného súboru ZUŠ, ktoré uvádzame
pri príležitosti
NEDEĽA
29.Dňa
1.
o 19,30
ale určené je aj všetkým
priaznivcom
divadelného umenia.
Kurz žien,
spoločenských
tancovďalším
je určený
začiatočníkom
i pokročilým bez obmedzenia veku, v kurze
Autor hry:
Július Bárč
- Ivan,valčíka,
réžia : Katarína
Kováčiková
sa naučíte
základy
polky,
salsy,
tanga a ďalších spoločenských tancov.
.
Účinkujú: Katarína Kováčiková,
Lenka
Káčeríková,
Vierka
Prievozníková,
Marian Kandrik a HRAJÚ:
4.
2.
2012
o
19,00
hod.
v DK
Poplatok
za
kurz
vo
výške
28
€
/
10
tanečných
hodín
je nutné uhradiť na tomto prvom stretnutí.
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €

Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis

Lóve

NEDEĽA 29. 1. o 19,30 hod
NEDEĽA 29. 1. o 19,30 hod.

IX.
ples v DK
hod. v DK8. 3. o 18,00 hod. v DK
Roman Luknár, Ady Hajdu, Ľuboš Kostelný
4. 2.reprezentačný
2012 o20.
19,00
hod.
3. o 19,00
hod. v DK
HRAJÚ:
Mesta
Kysucké
Nové
Mesto
KUBO
MATKA
ples
*SR/ČR * Vstupné 2,00 € * MP 15* 90 min.*
IX. reprezentačný
ples
Slávnostná premiéra Michal
divadelnej
hry
v podaní
Nemtuda,
Jakub
Gogál,
Kristína Svarinská,
Cinkota, Tina, Samuel Spišák,
HRAJÚ:
Mesto
Kysucké
Nové Mesto
srdečne
pozýva
všetkých
predstavenie v
podaní
Divadelného
súboru
ZUŠ,
ktoré
uvádzame
pri Dušan
príležitosti
Dňa
Divadelného
súboru
dospelých
pri MKŠS.
ové MestoDivadelné
Mesta
Kysucké
Nové
Mesto
žien, ale určené je aj všetkým
ďalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
Roman
Luknár,
Ady
Hajdu,
Ľuboš
Kostelný
Autor
hry:
Jozef
Hollý,
réžia:
Rudolf
Vitos
Michal Nemtuda,
Jakub Gogál, Kristína Svarinská, Dušan Cinkota, Tina, Samuel Spišák,
na IX. reprezentačný PLES MESTA
KYSUCKÉ
Michal Nemtuda, Jakub Gogál, Kristína Svarinská, Dušan Cinkota, Tina, Samuel Spišák,

Mesto srdečne
pozýva
všetkých
Mestoréžia
Kysucké
Nové
Mesto
srdečne
všetkých
Účinkujú:
Marek
Belko,
Emília pozýva
Bodorovská,
Autor
hry: Július
Bárč - NOVÉ
Ivan,
: Katarína
Kováčiková
MESTO.
V cene
vstupenky
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EV 3037/09

Mesto Kysucké Nové Mesto srdečne pozýva
všetkých na
IX. reprezentačný PLES MESTA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO.
V cene vstupenky je večera, prípitok, víno,
občerstvenie, tombola.
Program: VO Band Žilina, ABBA CHIQUITA
REVIVAL, ASANKA,
NIAGARA a ďalší
Vstupenky v cene 33€ sú v predpredaji
už od 15. 12. 2011!

Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
ŠŤASTÝJana
NOVÝ
ROK!
Podoláková, Vladimír Psotný,
Slimáková,
Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Šteiniger, Martin Holienčík, Lukáš Vojsovič,
Mestské
Helena Macúšová, Božena
Peťková
Vstupné: 2,5€ kultúrno-športové

stredisko
praje všetkým
obyvateľom
Kysuckého Nového Mesta
ŠŤASTÝ NOVÝ ROK!
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