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Veľkonočný vinš

Hosť mesiaca

Naj športovci 2011

Korbáč, vodu, kraslíc moc
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári
želáme Vám k sviatku jari.

V rubrike hosť mesiaca sme sa rozprávali
s Radoslavom Purašom spoluzakladateľom basketbalového tímu Čuhárske mačety v Kysuckom Novom Meste.
Už pred dvoma rokmi som si všimla prvé
aktivity basketbalového tímu Čuhárske
mačety. Kedy ste začali s týmto športom
a kde siahajú začiatky tímu?

Dňa 21. 3. 2012 v sobášnej miestnosti mestského úradu prebehlo vyhlásenie najúspešnejších
športovcov KNM za rok 2011. Za účasti primátora mesta Jána Hartela, prednostu Ľubomíra
Ježa, riaditeľa MKŠS Juraja Čierňavu, poslancov MsZ vedených predsedom kultúrno-športovej komisie Marcelom Chládkom, boli udelené
ocenenia.

STRANA 6

STRANA 11

Veľa vody pre dievčatá, farebných kraslíc pre
chlapcov a všetkým veľa zdravia a príjemný
príchod jari praje
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

MESTO INFORMUJE

Prihovára sa vám prednosta
Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste
JUDr. Ľubomír JEŽO

Týždeň snehovej kalamity, ktorá v polovici februára tohto roku postihla okrem nášho mesta aj ďalších 23 kysuckých obcí a miest, stál naše
mesto 25 585 €. Uvedené finančné prostriedky sme museli vyplatiť
podnikateľom, ktorí poskytli mestu ťažkú techniku pri odpratávaní
snehu. Pre porovnanie spomeniem, že v okrese Čadca museli mestá
a obce vyplatiť súkromným firmám dovedna 331 000 €. Doklady
o vyplatených faktúrach sme už predložili na Obvodný úrad v Žiline so žiadosťou o refundáciu uvedených finančných prostriedkov.
Želali by sme si, aby nová vláda o tom čo najskôr rozhodla, aby sme
mohli peniaze použiť v oblasti, kde boli plánované, a to pri údržbe
miestnych komunikácií. V tejto súvislosti spomeniem, že následne,
po ukončení mimoriadnej situácie v dôsledku snehovej kalamity,
sme museli vyhlásiť II. stupeň povodňovej aktivity, nakoľko neďaleko mesta v obci Povina sa v rieke Kysuca zastavili ľadové kryhy
a robili sa opatrenia, aby nedošlo k vybreženiu rieky. Horšia situácia bola v obci Dunajov, kde zastavené ľadové kryhy dosahovali
dĺžku niekoľkých kilometrov a na niektorých miestach dochádzalo
k vyvieraniu vody, dôsledkom čoho bola pripravovaná i evakuácia
obyvateľov z blízkych bytových domov. Všetko nakoniec dopadlo
dobre. Zásluhou oteplenia sa ľadovce pohli a odplávali do Váhu. Ten
pohľad plávajúcich krýh si veľa našich obyvateľov nenechalo ujsť
a z bezpečného miesta sledovali, čo nikdy nevideli. Opatrenia súvisiace s povodňovou aktivitou stáli naše mesto len 405 €. Museli sme
prečistiť toky vlievajúce sa do rieky Kysuca, aby sme predišli prípadnému vyliatiu týchto prítokov. To sa nám aj podarilo. Išlo o prítoky z Budatínskej Lehoty, z Oškerdy a z Dubia. Aj tieto vynaložené
finančné prostriedky sme refundáciou žiadali preplatiť.

Po zime, ktorá bola bohatá na sneh a ľad, prichádza jar, a preto cesty, chodníky, trávnaté porasty a iné verejné priestranstvá je potrebné
vyčistiť, pohrabať a všetko pekne odviesť. Údržba mesta, ako príspevková organizácia nášho mesta, ktorá zodpovedá za čistotu verejného
priestranstva, má na tento účel v kmeňovom stave 6 pracovníkov. Je
to, samozrejme, žalostne málo, preto už dávnejšie, a to od roku 2004
využívame na tieto práce uchádzačov o zamestnanie evidovaných na
Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú dávku v hmotnej
núdzi. Kvôli tomuto účelu mesto každoročne uzatvára dohodu so spomínaným úradom, ktorý poskytuje týmto uchádzačom o zamestnanie k dávkam hmotnej núdzi ďalších 63,07 € za predmetnú aktivačnú
činnosť. Je im stanovený týždenný pracovný čas 20 hodín, ale nepočíta sa to ako pracovný pomer. Okrem takýchto prác niektoré ženy
poskytujú pomoc pri opatrovateľskej službe. Ale uchádzači vykonávajú aj iné práce, ktoré sú momentálne potrebné. Celkovo v súčasnosti vykonáva aktivačné práce a menšie obecné služby pre naše mesto
45 osôb. Štát podporuje túto činnosť miest a obcí aj z dôvodu, aby si
dlhodobo nezamestnaní občania aspoň sčasti udržali pracovné návyky. Je potrebné povedať, že niektorým ani to nepomáha a ich činnosť
si neustále vyžaduje kontrolu a usmernenie.
Na záver by som chcel ešte dodať, že v zmysle zákona č. 528/2005
Z. z. o výkone trestu povinnou prácou v súčasnosti pre mesto vykonávajú takúto prácu traja odsúdení, ktorým bol uložený trest odpracovať 480 hodín. Každý musí odpracovať 20 hodín za kalendárny
mesiac. Práce sú zamerané na upratovanie a udržiavanie verejnej
zelene, priľahlých priestorov a budov. V posledných troch rokoch
bol uložený takýto trest 12 našim občanom. Siedmi z nich skutočne aj prácu vykonali, keď odpracovali dovedna 710 hodín. Dvaja
odsúdení nenastúpili na trest povinnej práce, čo bolo samozrejme
oznámené probačnému a mediačnému úradníkovi Okresného súdu
v Žiline.

Výsledky volieb do NR SR 2012

Zmena predkladania podkladov ŠFRB

Dňa 10. marca 2012 sa konali predčasné voľby do NR SR.
V Kysuckom Novom Meste bola zaznamenaná 64,77 %
účasť občanov oprávnených voliť.
Prehľad výsledkov volieb v našom meste:
1. SMER – Sociálna demokracia – 62,69 %
(5 071 hlasov)
2. Slovenská národná strana – 9,37 % – 758 hlasov
3. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – 6,6 %
(534 hlasov)
4. Kresťanskodemokratické hnutie – 5,68 % (460 hlasov)
5. Sloboda a Solidarita – 4,27 % (346 hlasov)
6. Slovenská demokratická a kresťanská únia – 3,35 %
(271 hlasov)
7. Ľudová strana Naše Slovensko – 1,5 % (122 hlasov)
8. 99 % – občiansky hlas – 1,14 % (93 hlasov)
Ostatné strany získali v Kysuckom Novom Meste menej
ako 1 % hlasov. Strana SMER-SD získala výraznú podporu našich občanov, najväčšiu podporu získala vo volebnom
obvode Budatínska Lehota, až 72,01 %.

Referát fondu rozvoja bývania oznamuje zmenu v predkladaní dokladov Štátneho
fondu rozvoja bývania v Prima banka Slovensko, a. s. S účinnosťou od 2. 4. 2012
budú klienti ŠFRB Prima banke predkladať doklady za účelom uvoľnenia čerpania
podpory ŠFRB výhradne poštovou zásielkou a to na adresu sídla jej centrály:
Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina,
poštová zásielka musí byť označená heslom: „ŠFRB“.
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Výzva pre podnikateľov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných
misiách
Kód výzvy KaHR–113DM–1201
Bližšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA): Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava 27, tel.: +421 / 915 693 750, fax: +421 / 2/ 53
421 019, e-mail: vystavy@siea.gov.sk • internetová stránka: www.siea.gov.sk
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 24. mája 2012 (osobne do 16:00 hod. na adresu SIEA alebo poštou).
Sledujte aj webové stránky Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), kde sú zverejnené podrobné
informácie o podávaní žiadostí, povinných prílohách a pod. a budú v prípade potreby zverejňované nové
informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

SPRAVODAJSTVO
Napísali nám
Z listu vyberáme:
Výzva pre poslancov MsZ KNM, ktorých si
zvolili občania ulíc Murgašovej a Vajanského
a ďalším... Očakávali sme, že nám pomôžete
pri úprave chodníkov na ul. Murgašovej
a Vajanského, ktoré sú v katastrofálnom stave a žiaľ oprava nie je. (Boli opravené na tej
strane, ktorá bola v lepšom stave). Vystupujú
cestujúci z autobusu, chodci sa musia vyhýbať zaparkovaným autám, lebo nemajú kde
parkovať. Priestor medzi obyt. domom 1106
a 1129, kde boli krásne a zdravé stromy, tieto boli vyrúbané a hrubé drevá odvezené.
Kmene a vyrastajúce pahýle zostali. Divoký porast je len sporadicky skosený. Nedal
by sa tento priestor využiť pre parkovisko
obyt. domu 1106? Treba sa pozrieť v nočných a najmä v skorých ranných hodinách
na mládež, ktorá v alkoholickom opojení sa
nevhodne správa – prevracia smetné nádoby, tieto ničí a rozhadzuje odpad, hlučne sa
správa a niektorí sú takí opití, že len s biedou

môžu nastúpiť do taxíkov pri bare. Na mieste
je aj častejšia kontrola v podchode do ZVL.
Vaši voliči!
Odpoveď: Chodníky na Murgašovej a Vajanského ulici sa budú opravovať v rámci realizácie projektu Regenerácia centrálnej zóny
mesta KNM. Do tohto projektu nie je zahrnutý
chodník pri odbornom učilišti, preto už rekonštrukciou prešiel. Dodatok zmluvy o NFP na
realizáciu projektu je podpísaný, už tento mesiac sa začne s prvými prácami. Mesto nemôže
vytvoriť parkovisko na vyššie uvedenom
mieste, nakoľko tento pozemok nie je vo vlastníctve mesta. O údržbu porastu sa má starať
majiteľ pozemku. Mestská polícia pravidelne
monitoruje priestranstvá okolo nočných podnikov. V nočných hodinách sa v meste nachádza
minimálne jedna hliadka MsP, ktorá reaguje aj
na podnety občanov. V prípade potreby môžete
okamžite volať linku 159.
Dobrý deň,
situácia z posledných rokov ma donútila Vám
napísať. Chcem poprosiť kompetentných
v tomto meste, aby dali do poriadku betóno-

vé ihriská na Clementisovej ulici a i. Na tejto
ulici bývam už viac ako 10 rokov a vôbec
sa zodpovední ľudia nestarajú o bezpečnosť
malých detí, športovcov a ďalších aktívnych
ľudí. Myslím, že nie sme až tak chudobné
mesto, aby sa nenašli finančné prostriedky na zveľadenie prostredia v okolí týchto
ihrísk. Keď sa hoci kto pozrie von oknom,
zostávajú mu len oči pre plač. Vytrhané
stĺpiky na upevnenie siete, štrk, chýbajúca
lavička, výtlky a ďalšie. Je doslova úbohé,
ako sa vedia poslanci sťažovať na vulgárnu
a nespratnú mládež, ale aby im sprístupnili
možnosť športovať zadarmo už síl nenašli.
Preto za všetkých prosím o blízku drobnú
úpravu na tomto území mesta KNM, keďže
jarné počasie je v plnom prúde a my máme
záujem žiť aktívne. Za porozumenie a skorú
odpoveď ďakujem.
S pozdravom Tomáš Hmíra
Odpoveď: Mesto priebežne každý rok
opravuje a zveľaďuje zariadenia pre šport
a oddych po celom území mesta v rozsahu
finančných prostriedkov určených na takéto
investície.

Železničná spoločnosť Slovensko odpovedá na žiadosť mesta
V minulom čísle Zvestí KNM sme priniesli informáciu o zaslaní žiadosti Železničnej
spoločnosti Slovensko, a. s., ktorej obsahom
bolo opätovné zriadenie zastávok rýchlikových spojov na železničnej stanici v KNM.
Žiadosť obsahovala požiadavku na zastavovanie 5 rýchlikov.
Z doručenej odpovede na žiadosť uvedenej spoločnosti citujem: „Vlaky diaľkovej
dopravy sú prednostne určené k preprave
diaľkových zákazníkov. Častým zastavovaním v nácestných staniciach sa pri vlakoch
vyššej kvality predlžuje cestovná doba,
a tým sa stráca konkurencieschopnosť voči
iným druhom dopravy. Z uvedeného dôvo-

du rozhodla spoločnosť o zmenách, ktorých
cieľom je zvyšovanie kvality poskytovaných
služieb pre cestujúcich v diaľkovej doprave.
Väčšina zákazníkov využívajúcich uvedené
vlaky boli zákazníci cestujúci zo resp. do
Žiliny. Týmto zákazníkom ponúkame vlaky
regionálneho významu. Diaľkoví cestujúci
z KNM môžu využívať vnútroštátne vlaky
kategórie Os, ktoré v KNM zastavujú a sú
prípojnými vlakmi na expresné vlaky v Čadci, resp. Žiline. Zastavovanie expresných
vlakov v KNM v súčasnosti neplánujeme.“
Spoločnosť sa vyjadrila aj k počtu vozňov
v rannej špičke. Problém bol len dočasný
z dôvodu nepriaznivého zimného počasia.

Vlaky RegioJet stoja aj v KNM
Od 4. 3. 2012 stoja vlaky súkromného
dopravcu RegioJet smerujúce do Prahy aj
v KNM.
V našom meste zastavujú vlaky IC 1006 idúce zo Žiliny do Prahy a IC 1013 v opačnom
smere. Odchod IC 1006 z KNM je o 7:04,
vlak pokračuje do Čadce, Třinca, Českého
Tešína, Havířova, Ostravy, Olomouca a do
Prahy s príchodom o 12:31. Späť ide IC
1013 z Prahy o 15:33 s príchodom do KNM
o 20:35.
Cestovný lístok si môžete zakúpiť cez internet www.regiojet.sk alebo v pobočke RegioJet a Student Agency.

Zápisky z kroniky školy v Budatínskej Lehote v šk. r. 1937/1938
Ako obvykle, tak aj v šk. r. 1937/1938 vyučovanie započaté bolo dňa
1. septembra 1937 so 116 žiakmi vo dvoch triedach s poldenným vyučovaním. Prvá trieda mala 1., 2. a 3. postupný ročník 62 žiakov, druhá
trieda mal 4.-8. post. ročník 54 žiakov.
Politický beh života bol kľudný až na mesiac máj, kedy boli čiastočne
povolaní do zbrane špeciálne oddiely našej armády, keďže naša republika bola v nebezpečnej situácii. Nebezpečie bolo ukľudnené a prázdniny sa prežívali celkove v pokoji.
14. septembra 1937 zomrel náš prvý prezident – osloboditeľ T. G.
Masaryk, čím naša republika stratila najväčšieho bohatiera dejín
a jeho úmrtím československý národ bol postihnutý veľkou bolesťou.
30. októbra 1937 bola usporiadaná besiedka na oslavu samostatnosti –
28. októbru. Zúčastnilo sa asi 80 osôb okrem školských detí a vybralo
sa 405.- Kč. Zo zisku besiedky bol zakupovaný časopis Mladý život.
19. decembra bolo odohrané divadlo so žiakmi „Vianoce v horách.“
Obecenstva bolo asi 120 osôb. V deň stromkových slávností uspo-

riadala škola besiedku s divadlom „Samopašník“. Slávnosti sa zúčastnilo asi 100 ľudí. Zo zisku z týchto divadiel bola olejovaná dlážka
a predplatené časopisy. Od 16. do 20. júna 1938 v Kysuckom Novom
Meste sa konala výstava, ktorej sa zúčastnila i tunajšia škola so zošitmi, výkresmi a ručnými prácami. S dospelými správca školy nacvičil divadelnú hru „Osud siroty“, ktorého čistý zisk bol na obnovenie
hasičského javiska. Zdravotný stav žiakov bol dobrý. V tomto šk. r.
odišla z našej školy Oľga Beňová a na jej miesto prišla Anděla Příhodová. Školský inšpektor Ján Porod navštívil školu dňa 22.3. 1938
a s prácou učiteľského sboru bol spokojný.
Školský rok zakončený bol 22. júna 1938, kedy sa previedol i zápis
žiactva. Na jar boly prevedené i obecné voľby, obec sa uzniesla na
jednej kandidátke a zvolila si Andreja Svrčka – Magála.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: Text príspevku je doslovným prepisom textu z kroniky aj s pravopisnými
a štylistickými chybami.
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Životné prostredie v našom meste
Mesiac apríl ponúka všetkým obyvateľom mesta niekoľko možností ako spoločne prispieť k zveľadeniu životného prostredia.
Môžeme spojiť dobrý pocit z toho, že sme niečo urobili pre mesto a životné prostredie s príjemným pohľadom na čisté okolie.

Pomôžme recyklovať

Hlavnou úlohou mesta je vyzbierať, čo najviac vyprodukovaného odpadu, a tak zmenšiť záťaž na životné prostredie.
Súťaž prebieha 25. apríla 2012 v čase od
6:00 do 16:00 hod. Vyseparovaný komodity
môžete umiestniť:
sklo » zelená zberná nádoba pred vašim obytným domom,
papier » modrá zberná nádoba pred vašim
obytným domom,

plast » žltá zberná nádoba pred vašim obytným domom,
elektrošrot » zberný kontajner bude umiestnený na Nábrežnej ulici a v areáli Údržby
mesta KNM.
Obyvatelia rodinných domov odovzdajú prvé
tri uvedené komodity podľa bežného harmonogramu vývozu separovaného odpadu.
Priame rozhlasové vstupy z podujatia bude
vysielať Rádio Regina.

Dňa 13. – 14. 4.2012 (piatok – sobota)
• Budatínska Lehota (predajňa JEDNOTA)
• Dubie
• Oškerda (Dom kultúry)
• Ul. Komenského (farský úrad)
• Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
• Ul. Hurbanova
• Na Podstráni (N-Club)
• ZŠ Suľkov
Dni čistoty mesta pokračujú v dňoch
16. 4. – 25. 4. 2012.
V týchto dňoch bude možné likvidovať elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky
a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie, žiarivky a pneumatiky, nie komunálny odpad.

Veľkokapacitný kontajner bude pristavený
a označený firmou T+T, a.s.:
v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod.
• Ul. Clementisova – 16. 4. 2012
• Ul. Matice slovenskej – 17. 4. 2012
• Ul. Hviezdoslavova – 18. 4. 2012
• Kamence – 19. 4. 2012
• Kamence – 20. 4. 2012
v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod.
• ZŠ Suľkov 21. 4. 2012
v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod.
• Dubie 21. 4. 2012
• Budatínska Lehota – 23. 04. 2012
• Oškerda – 24. 4. 2012
• Ul. Nábrežná – 25. 4. 2012

V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa
zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky
331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 33 €,
právnickej osobe môžu hasiči uložiť pokutu až
do výšky 16 596 €.
Predstava ľudí o tom, že požiarom prírodu
„naštartujú”, je mylná. Tráva, ktorá sa objaví po
vypálení, tam bola aj predtým. Práve poškodením nových výhonkov požiarom dochádza
k nadmernému čerpaniu zásobných látok
a k oslabovaniu trávnych porastov. A práve
poškodené pozemky sú vynikajúcou pôdou pre
šírenie burinných druhov a inváznych rastlín.

Jarné vypaľovanie trávy postihuje živočíchy. Vypaľovaním dochádza k premnoženiu
škodcov v ekosystémoch. Pôsobením priameho ohňa sa zničí hmyz pod aj nad povrchom pôdy a v blízkosti ohniska požiaru.
Ak pri rastlinách podporuje vypaľovanie
rozširovanie burinných druhov, aj v prípade
hmyzu dochádza k podpore odolných, ľahko a vo veľkých množstvách sa rozmnožujúcich druhov, ktoré zväčša škodia.
Z uvedených dôvodov je zrejmé, že pôvodný
zámer vypaľovania trávy má práve opačný
efekt.

Súťaž o výzdobu pozemku pri dome

Postreh čitateľky

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje
III. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu
priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. Oznamujeme Vám, že každý z Vás sa
môže aj v tomto roku zúčastniť spomínanej
súťaže, pričom môže získať finančné a vecné odmeny a navyše môže skrášliť svoje
okolie. Podmienky súťaže sú zverejnené
na oficiálnej webovej stránke mesta a prinesieme vám ich aj v najbližšom vydaní
Zvestí KNM.

Ak ste sa v poslednej dobe prešli pod horou
v lokalite Štegenka (nad ZVL-kou), určite
ste narazili na bohatú zásobu rozsypaného
husieho peria. Pokojne by postačila na výrobu páru páperových vankúšov. Alebo ste si
možno odtiaľ zobrali husacie perá, ktorými
sme voľakedy na základnej škole písali čiernym atramentom a dostali ste inšpiráciu to
opäť vyskúšať... Možno ste sa potešili pohľadom na široko rozsypané perie, nádherne sa
vypínajúce pod slnečným svetlom jarných
dní. A možno Vás napadlo, ktorý „dobrák“ to

opäť dokázal vysypať namiesto do kontajnera tam, kde by to málokto čakal a pre prípadných záujemcov tam ešte ponechal aj PVC
vrecká, v ktorých to zrejme priniesol.
Prof. Ing. Felicita Chromjaková,
PhD., KNM

Už v minulom
čísle
Zvestí
KNM sme Vás
informovali o súťaži troch slovenských miest
v zbere separovaného odpadu s názvom
Pomôžme recyklovať – recyklačný deň
s Rádiom Regina. Dnes Vám prinášame
podrobné informácie o spôsobe, ako každý
obyvateľ mesta môže prispieť k výhre.

Dni čistoty mesta

Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a.s.
Žilina organizuje Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude možné likvidovať komunálny
odpad, nie elektronický šrot! Na zvoz komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označený firmou T+T, a.s.
Dňa 11. – 12. 4. 2012 (streda – štvrtok)
• Ul. Clementisova (reštaurácia KOCKA)
• Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
• Ul. Murgašova (parkovisko hotel Kysuca)
• Ul. Benkova (bytový dom 2873)
• Kamence (predajňa PERLA)
• Kamence (predajňa JEDNOTA)
• Ul. Nábrežná (pri PONORKE)
• Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054/)

Zákaz vypaľovania suchých porastov
Po dlhej zime sa začína jar zobudením prírody,
pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné
požiare spôsobené vypaľovaním suchej trávy.
Práve mesiac apríl dlhodobo patrí k mesiacom,
keď horí častejšie. Takáto aktivita ohrozuje
ľudské životy, oheň v otvorenom priestore sa
môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť škody nielen na životoch, ale aj na majetku
a životnom prostredí. Vypaľovanie suchých
porastov je podľa zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi striktne zakázané!
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ŠKOLSTVO
Vítanie jari
S príchodom jari deti z Materskej škôlky na
Ulici 9. mája oprášili staré tradície – púšťali Morenu dole vodou a vítali jar piesňami
a slniečkom.

Malí – veľkí čitatelia
Život bez kníh, učebníc či časopisov si vieme
len veľmi ťažko predstaviť. Sprevádzajú nás
celou existenciou. Dieťa sa v prvých rokoch
svojho života stretáva s písaným slovom prostredníctvom dospelých. Mnohí z nás si spomínajú na mamino „Kde bolo, tam bolo...“, keď
sme pozorne počúvali rozprávky o krásnych
princeznách, udatných princoch i dvanásťhlavých drakoch. Avšak nastane čas, keď si prváčence sadnú do školských lavíc a plnými dúškami nasávajú prvé písmená, slabiky, slová
i vety. Vtedy prichádza tá chvíľa, kedy samy

začínajú čítať nielen šlabikár, ale i časopiseckú literatúru a knihy. Veľkým dňom pre naše
prváčence bol 20. marec, kedy sa slávnostne
zapísali do veľkej rodiny čitateľov našej mestskej knižnice. Tety knihovníčky zaujímavo
rozprávali o pestrom živote kníh. Po odznení
čitateľského sľubu si každé dieťa vybralo knihu podľa vlastného výberu. A nakoniec, ako
v každej rozprávke zazvoní zvonec, ale čítaniu a návštevám knižnice určite nie je koniec.
Tak, noví, malí – veľkí čitatelia, nech sa vám
darí čítaním kníh krásne žiť! Foto z akcie
nájdete na stránke našej školy http://www.
zsnabreznaknm.sk/.
Mgr. Jarmila Bandurová, ZŠ Nábrežná

jarný prímestský tábor s dennou dochádzkou.
V tomto roku sa uskutočnil v dobe od 5. do
9. marca 2012. Pedagogický dozor, výchovnú,
záujmovú činnosť a program zabezpečovali
zamestnankyne CVČ p. Kafčáková, Pavlusíková a Klušáková ako aj externí zamestnanci
CVČ Mgr. Daniel Bandura a MVDr. Zuzana
Bobáková. Pestrý a zaujímavý program bol pripravený pre zúčastnené deti. Prežili pekný deň
vo hvezdárni a na návšteve hasičov v Kysuckom Novom Meste. Na farme v Ochodnici sa
dozvedeli viac o chove oviec, jahniat a povozili sa na koníkoch. Nové poznatky z histórie
Kysúc získali v kaštieli v Radoli. Páčilo sa im
aj vo výstavnej expozícii nerastov Slovenska.
Najlepšie bolo v Aquarelax v Dolnom Kubíne a na plavárni v Čadci. V tomto meste bola
uskutočnená aj exkurzia v OKRASE, kde
účastníci videli výrobu baniek – vianočných
a veľkonočných ozdôb. V Kysuckom múzeu si
pozreli výstavu veľkonočných ozdôb, vajíčok
a stálu expozíciu kozmonauta E. Cernana,
rodáka z Kysúc. Zaujímavá bola aj prehliadka
pracovísk Okresného riaditeľstva policajného
zboru v Čadci, kde sa dozvedeli viac o práci
policajtov, o tom, akým spôsobom a za akým
účelom slúži táto inštitúcia verejnosti. Fyzickú kondičku preverila súťaž BUĎ FIT. Po jej
ukončení si všetci porovnali svoje výkony
a najlepšie boli odmenené. Záver tábora patril
návšteve kina, 3D filmové predstavenie Happy feet 2 si všetci pozreli so záujmom. Oddychová činnosť bola realizovaná formou zábavných, spoločenských hier a súťaží, sledovaním
krátkych rozprávok, záujmovou a tvorivou
činnosťou. Každý odchádzal s novými zážitkami, priateľstvami. Fotografia, účastnícky
list a darček budú deťom tieto chvíle jarných
prázdnin pripomínať.
A. Ochodničanová

Klaun Ronald v materskej škole
Deti z Materskej školy, Ulica 9. mája v Kysuckom Novom Meste mali nezvyčajný zážitok.

Zúčastnili sa zábavnej šou ,,Možno príde aj
klaun“, v ktorej im doslova učaroval klaun
Ronald z McDonald Žilina. Hravou formou si
spolu zahrali dej rozprávky Tri prasiatka. Deti
spontánne reagovali, odpovedali na všetky
jeho otázky bez pomoci učiteliek, ktoré mali
,,zamknuté ústa“. Na záver boli všetky deti za
spoluprácu odmenené sladkosťami a balónikmi. Touto cestou srdečne ďakujeme p. Novej
- rodičovi našej MŠ, ktorá sprostredkovala
deťom toto fantastické predstavenie.
Darina Svrčková, uč. MŠ 9.mája,KNM

Privítanie jari
Dňa 22. 3. 2012 deti MŠ Litovelská ul.
Kysucké Nové Mesto privítali prichádzajúcu
jar básničkami v školskom kole „Mám bás-

ničku na jazýčku.“ Všetkých škôlkarov privítal krtko a myška, ktorí deťom vysvetlili,
čo je jarná rovnodennosť a spoločne si pripomenuli hlavné znaky jari. Ďalej vysvetlili
aké dôležité je mať doma nielen hračky, ale
aj knihy, ktorými zaženieme nudu, ale sa aj
pobavíme a poučíme. Na záver každý recitujúci dostal diplom, omaľovánku a veľký
potlesk od kamarátov.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová

Ruksak
Vláčim ten ťažký ruksak
každý deň do školy.
Nikto sa nestará, či mi je po vôli.
Cestičkou do školy známou
prechádzam školskou bránou.
Matika – rovnice, zlomky, úmera,
človek od nudy umiera.
Zemepis, fyzika – samá veda,
všetko sa naučiť nedá!
Pozerám na ruksak uprene.
Ty si všetkému na vine!
Sama sebe potichu vravím:
Raz sa Ťa školička zbavím!
Šmarím ten ruksak do kúta
a vyberiem sa do sveta.
Mama sa smeje a hovorí:

Jarný prímestský tábor 2012
Tradične počas jarných prázdnin centrum
voľného času organizuje pre členov záujmových útvarov, deti mesta a blízkeho okolia

Raz budeš veľká, dospeješ,
na školičku si rada spomenieš
a možno by ti bolo po vôli
vláčiť ten ruksak znova do školy.
Valéria Zelinová, 6.C
(dodatočne milý darček pre učiteľov k ich sviatku)
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HOSŤ MESIACA/INFORMÁCIE
pokračovanie z 1. strany
História nášho združenia
siaha do roku 2004, kedy
dvaja zo zakladateľov
(Rado a Tibor) vyzvali
dvoch priateľov na súboj,
kto je lepší v basketbale.
Prvý turnaj sa odohral
na sídliskovom ihrisku
na jeden kôš dvaja proti
dvom. Tento šport v zúčastnených prebudil
silné odhodlanie a dohodli si termín aj na
ďalší týždeň až sa tieto zápasy stali pravidlom. Začali sa pridávať ďalší známi aj neznámi chalani a páni, v ktorých sa po rokoch
znovu objavila chuť hrať basketbal.
Keďže sa počet ľudí, ktorí chceli hrať basketbal, zväčšoval vznikla potreba objednať
telocvičňu a hrať aj za nepriazne počasia. Od
toho času sa každú nedeľu o 18-tej hodine
(s menšími prestávkami) stretávame.
Neskôr pri jednom stretnutí padla myšlienka založiť basketbalový tím, ktorý by hrával
amatérsku súťaž KBL v Čadci. Napokon už
len chýbalo vymyslieť samotný názov pre
tím a mohlo to všetko začať. Veľký deň pre
združenie nastal 20. augusta 2010, keď sa na
súpisku tímov prihlásil ako desiaty tím Kysuckej basketbalovej ligy mužstvo „Čuhárskych
mačiet“. Samozrejme, že začiatky boli ťažké
a rozhárané a tím si len ťažko zvykal na nové

Pozvánka na
zasadnutie poslancov
Prenájom nebytových priestorov
Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona 507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať
nasledovné nebytové priestory za účelom
podnikania:
Priestory v Dome služieb na Vajanského ul.
č. 221 v Kysuckom Novom Meste
Číslo LV: 1880, číslo parcely: 286/2
Presný popis miesta a výmera:
• prevádzková miestnosť na I. poschodí
o výmere cca 69,94 m2 (s oknami)
• prevádzková miestnosť na prízemí o výmere cca 20,26 m2 (s oknom)
• prevádzkové miestnosti na prízemí
o výmere 17,90 m2 a 8,60 m2 (bez okien)
Minimálny nájom nebytového priestoru je stanovený uznesením MsZ č. 1/2004
– 38,05 €/m2/rok – bez služieb, v čiastke je
zohľadnená aj inflácia za r. 2011.
Priestory v objekte polikliniky na ul. Belanského č. 1346 v Kysuckom Novom Meste
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prostredie a palubovku Obchodnej združenej
školy v Čadci. V súčasnosti už tím patrí ku
kvalitnejšej časti ligy najmä po víťazstvách
nad skúsenejšími tímami.
Ako skrsla myšlienka usporiadať
streetbalový turnaj Čuhársky streetball
v našom meste?
Zúčastnili sme sa rôznych turnajov v iných
mestách a uvedomili sme si, že v našom meste podobné pouličné podujatie chýba. Ďalším
dôvodom bol tiež fakt, že v KNM nemal basketbal tradíciu ani svoj oficiálny športový klub.
Chceli sme tento pekný šport spopularizovať,
pritiahnuť mladých ľudí, ktorí by tak lepšie
vyplnili svoj voľný čas. Myslím, že tieto predsavzatia sa nám čiastočne podarilo splniť.
Kto všetko stojí za úspechom tohto
podujatia?
Samozrejme chalani z Čuhárskych mačiet,
ktorí sa snažia zabezpečiť turnaj po technickej a propagačnej stránke. Pri prvom ročníku nám pomohlo Mestské kultúrno-športové
stredisko v KNM a primátor mesta materiálnym zabezpečením (lavičky, aparatúra, prenájom pozemku a pod.), finančne prispel p.
poslanec Macášek a iní sponzori, napr. nákupom výherných pohárov apod.
Plánujete aj tento rok streetbalový turnaj? Zmení sa niečo?
Plánujeme turnaj usporiadať 7. júla 2012.
Minulý rok sa ho zúčastnilo 20 tímov, tento rok by sme chceli osloviť viac ako trid-

sať športových družstiev. Podujatie chceme rozšíriť o novú mládežnícku kategóriu
do 19 rokov (pripomínam tie minuloročné
kategórie: muži bez obmedzenia veku; mix
bez obmedzenia veku, ale minimálne s 1
dievčaťom v tíme; žiaci do 15 rokov).
Ďalšou zmenou a dôležitou by mal byť charitatívny charakter podujatia. Chceli by sme aj
touto formou osloviť sponzorov, ktorí by mali
záujem akoukoľvek formou prispieť k úspechu podujatia. Výťažok z turnaja a finančné
prostriedky zo štartovného použijeme na
dobrú vec pre vybranú materskú školu. Nakúpili by sme rôzny materiál a opäť formou
dobrovoľníckej činnosti by sme vybudovali
v areáli škôlky preliezky a iné objekty, kde
by už mohli trénovať budúci športovci.
O prípravách podujatia, ktoré sa bude opäť
konať pri supermarkete Billa, budeme informovať na facebooku, na webovej stránke
www.macety.tk aj vo Zvestiach KNM. Vítaní
sú nielen športovci ale aj fanúšikovia, ktorí sú
dôležitým prvkom dobrej atmosféry.
Môžu sa k Vášmu tímu pripojiť nové
tváre? Kde môžeme získať informácie
o tíme a jeho aktivitách?
Radi privítame nových nadšencov tohto športu, stretnutia sú každý piatok o 18,00 hod.
v telocvični Základnej školy na Clementisovej ulici.
Ďakujem za rozhovor
a prajem veľa úspechov.

Dňa 19. apríla 2012 o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM riadne zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet s.r.o.

Číslo LV: 1880, číslo parcely: 141/4
Presný popis miesta a výmera:
• priestor o výmere 10,15 m2 na II. poschodí
• priestor o výmere 10,15 m2 na II. poschodí
• priestor o výmere 9,80 m2 na II. poschodí
• priestor o výmere 15,08 m2 na II. poschodí
• priestor o výmere 21,58 m2 na prízemí
• priestor o výmere 13,20 m2 + sklad o výmere 6,55 m2
• priestor o výmere 7,00 m2 na prízemí
Minimálny nájom nebytového priestoru je stanovený uznesením MsZ č. 1/2005 – 19,02 €/
m2/rok bez služieb, v čiastke je zohľadnená aj
inflácia za r. 2011.
Lehota doručenia cenových ponúk: do
10. 4. 2012 v úradných hodinách mestského
úradu. Miesto doručenia ponúk: Mestský úrad,
Námestie slobody č. 94/27, 024 01 KNM
Ponuka so žiadosťou musí byť v zalepenej
obálke, s označením „Cenová ponuka Dom
služieb – NEOTVÁRAŤ“, alebo „Cenová
ponuka Poliklinika – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuka uchádzača musí obsahovať: návrh
cenovej ponuky, účel využitia predmetu prenájmu, meno, priezvisko, rodné číslo, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra nie starší ako
30 dní u právnickej osoby, u fyzickej osoby
nepodnikateľa fotokópiu dokladu totožnosti.
Na oneskorené doručené ponuky sa nebude
prihliadať.
Bližšie informácie a obhliadku predmetu
prenájmu je možné uskutočniť po dohode so
správcom nebytových priestorov KYSUCA,
s.r.o. (č. tel. 041/425 4506 – p. Čavajdová,
prípadne sekretariát č. tel. 041/425 4501).
Mesto Kysucké Nové Mesto neuhrádza záujemcovi náklady spojené s prípravou cenovej
ponuky. Záujemcovia v plnej miere znášajú
všetky náklady spojené s prípravou cenovej ponuky. Mesto Kysucké Nové Mesto
si vyhradzuje právo zrušiť cenovú ponuku
a neprijať ani jeden návrh.

KULTÚRA
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu v počte vypožičaných
kníh pre deti a mládež v jeden deň počas Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý pripadá na 2. apríla. Nejde o súťaž ale o podporu
čítania detí a mládeže.
Preto pozývame všetky deti a žiakov práve v tento deň do knižnice,
kde sa pokúsime spoločne nájsť každému knihu podľa jeho vkusu
a chuti.
D. Šinalová, MsK KNM

Termíny svätých omší v Kysuckom Novom Meste
Kostol sv. Jakuba cez týždeň pondelok, streda, piatok 6:30
(horný)
pondelok - piatok 17:00
štvrtok
17:00* (počas šk. roka)
sobora
7:15
nedeľa
7:00 , 8:15, 9:30*, 11:00,
večerná 18:30
Kostol
cez týždeň 6:30, 18:00
Panny Márie
(cez prázdniny nie je v Ut, Št)
piatok
18:00* (počas šk. roka)
sobota
18:00
nedeľa
7:30, 9:00, 10:30
* detská sv. omša

Klaun BIMBO sa zabával s deťmi.

Veľkonočná výstava

Ženy oslavovali

Mestské kultúrno-športové stredisko KNM
a cirkus Európa z Prahy predstavili v nedeľu
18.3.2012 v Dome kultúry Klauniádu. Klaun
Bimbo ukázal deťom svoje finty a kúzla.
Všetci si mohli jeho umenie vyskúšať aj
na vlastnej koži a pár dobrovoľníkov bolo
súčasťou aj čarovných pokusov. Rozvonia-

V Klube 75 v dňoch 20. – 21. marca prebiehala Veľkonočná výstava, ktorá ponúkla
všetkým návštevníkom pohľad na krásne
ručne robené výrobky – vajíčka, koláčiky,

Okresná organizácia strany SMER-SD zorganizovala dňa 9. marca v Dome kultúry
oslavu MDŽ so SMERom. Nielen ženy
potešil hudobný program s M. Velšicovou.
Ing. Vladimír Macášek
okresný predseda OO SMER-SD

vala cukrová vata a kukuricový pop corn,
ako v skutočnom cirkuse. Deti odchádzali
s dobrou náladou a rodičia boli spokojní ako
príjemne strávili popoludnie.
MKŠS, A. Vnuková

Kde využiť kultúrne poukazy?
Aj tento rok sa obe kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Vesmír očami detí

korbáče a iné ozdoby. Tie si mohli záujemcovia aj kúpiť.
Výstavu po prvý krát spoločnými sila zorganizovali ženy z Únie žien Slovenska
v KNM a Klub drotárov. Vystavujúci preukázali svoju vysokú úroveň znalosti umenia
drôtovania, háčkovania či iných techník
zdobenia.
D. Šinalová
zapojili do projektu Ministerstva kultúry SR
s názvom Kultúrne poukazy 2012. Cieľom
projektu je podpora vzťahu ku kultúrnym
hodnotám, vytvorenie podmienok na aktívnu účasť kultúrnych inštitúcii na výchove
a vzdelávaní a podpora záujmu detí a mládeže o kultúru. Kultúrne poukazy sú 6-dielne finančné poukazy v hodnote 6 €, ktoré
môžu žiaci základných a stredných škôl
a ich pedagógovia využiť aj v organizáciách
v Kysuckom Novom Meste.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove každoročne usporadúva
celoslovenskú výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. Okresné kolo pre
región Kysuce zorganizovala Kysucká hvezdáreň v KNM. Súťaž má
dlhoročnú tradíciu, tento rok sa koná už 27. ročník. Súťaží sa v 5 kategóriách, v dvoch sa výhercami stali aj deti z nášho mesta:
4. kategória – základné umelecké školy – 1. – 4. ročník ZŠ
Kristína Petríková, Marťanko, ZUŠ KNM, 9 r.
Emma Koreňová, Vesmír, ZUŠ KNM, 4 r.

V Kysuckom Novom Meste môžete kultúrne poukazy využiť:
• v Mestskej knižnici KNM na úhradu členského poplatku alebo služieb
• v Mestskom kultúrno-športovom stredisku
v KNM na úhradu vstupného na kultúrne
podujatia
• v Kine Kysuca na úhradu vstupného na filmové podujatie
• v Kysuckej hvezdárni na úhradu vstupného.

Ariadna Bolečková, Keď vyletím ku hviezdam, ZUŠ KNM, 6 r.
5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ
Dávid Surovčák, Let rakety do vesmíru, ZUŠ KNM, 10 r.
Andrea Mrvečková, Nekonečná planétka, ZUŠ KNM, 12 r.
Denis Čulák, Výbuch planéty, ZUŠ KNM, 13 r.
Simona Jantošíková, Vesmírny drak, ZUŠ KNM 12 r.
Všetkým postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole, aby
úspešne neprezentovali naše mesto.
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Spomienky
Boh stvoril anjela a dal mu meno MAMA.
Už stíchlo srdce, dobilo, to srdce, čo náš všetkých
ľúbilo.
Ruky, čo toľko pracovali, nehybne v truhle spočinuli.
Ruky, čo nás vždy hladili, v každom žiali tešili.
Odišla od nás, je však s nami, nezomrie nikdy srdce drahej mamy.
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nedovolí.
Dňa 17. apríla 2012 si pripomenieme 4. smutné
výročie úmrtia našej milovanej manželky, mamy,
starej a prastarej mamy
Vincencie DADAJOVEJ z Poviny.
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry Alena
a Viera s rodinami.
Nech sníva svoj krásny sen v kráľovstve nášho Pána.
Raz príde chvíľa radostná, keď uvidíme sa zasa.
Dňa 22. februára 2012 uplynie 10 rokov, čo nás po
ťažkej chorobe vo veku 77 rokov opustil
František CHROMJAK
z Kysuckého Nového Mesta.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku v modlitbe.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry, zať
a vnuci s vnučkou.
Nech mu dá Pán Boh večné odpočinutie.

Drahí rodičia,
odišli ste ticho, niet Vás medzi nami, ale v našich
srdciach ostávate stále s nami. Vo Vašom srdiečku
toľko lásky bolo, škoda len, že sa zastavilo. Ako
Vám z očí žiarila láska a dobrota, tak nám budete
chýbať do konca života.
Dňa 6. apríla 2012 si pripomíname 2. výročie
úmrtia našej milovanej mamičky a babky
Marienky ŠEVECOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta, ktorá nás opustila vo
veku 79. rokov.
Dňa 8. apríla 2012 si pripomíname nedožité 84.
narodeniny nášho ocka a dedka
Jozefa ŠEVECA,
ktorý nás opustil vo veku 38 rokov.
S láskou na vás stále spomínajú dcéry Marta
a Danka s rodinami a kytičku kvetov Vám na hrob
kladie Váš vnuk Marek, Filip, Martin.

Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostanú v nás.
22. 4. 2012 si pripomíname 1. výročie, čo nás
navždy opustil vo veku 67 rokov manžel, otec,
svokor a starý otec
Pavol BRODŇAN
S láskou spomína celá rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 17. apríla 2012 si pripomíname 10. smutné
výročie úmrtia
Jána MATÚŠA
z Budatínskej Lehoty.
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali spomienky a v srdci žiaľ.
S láskou spomína mama a sestry s rodinami.

Dňa 7. apríla 2012 si pripomíname 38. výročie
úmrtia mojej svokry, našej starkej, prastarkej
a praprastarkej
Štefky VESELEJ, r. Dubravayovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomína nevesta Anna, vnučka
Mgr. Anka a vnuk Ing. Vladimír Palacka, CSc.
s rodinou. K spomienke sa pripája prapravnuk
Jakub z Dublina, hoci starkú nepoznal.

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Za lásku a dobrotu už ti nemôžeme nič viac dať,
len kytičku na Tvoj hrob a spomínať.
Dňa 24. apríla 2012 si pripomenieme 12. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
Mária ŠIDLOVÁ z Dubia.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
len dvere spomienok nechal si dokorán.
Dňa 13. apríla 2012 si pripomenieme druhé smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
Adam ČELKO
vo veku 73 rokov.
S láskou spomína manželka, dcéry a synovia
s rodinami.
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Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
Dňa 14. septembra 2011 nás opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Jozef MIHÁLIK
S láskou spomínajú manželka, dcéry Janka
a Marianna s rodinami a syn Jozef a vnučka Veronika.
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Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám
a nám ostala len spomienka a v srdci žiaľ.
Dňa 23. marca 2012 sme si pripomenuli 3. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Ján ČUPA
z Kysuckého Nového Mesta
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach
sme pri Tebe každý deň.
S láskou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Poďakovanie
Dňa 17. februára 2012 nás opustil vo veku 75 rokov
náš otec, starý otec, brat, švagor
Adam ŠEVČÍK
Úprimne ďakujeme príbuzným, susedom, známym a všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste, ako aj za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Dňa 23. februára 2012 nás navždy opustil vo veku
79 rokov náš drahý manžel, otec, švagor, ujo, krstný otec
Jozef KRÁLIK
z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme príbuzným, známym, susedom, priateľom za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na
jeho poslednej ceste.
S vrúcnou vďakou manželka Viktória Králiková,
dcéra Alena a ostatná rodina.

INZERCIA
Predám 3-izbový byt Ulica Litovelská, komplet po rekonštrukcii.

Narodenie detí
Margaréta Škvrndová, Nikola Kuricová, Lukáš Paliar, Simona Harceková, Samuel Štrkáč, Jakub Masiarčin, Zara Majtanová, Patrik Luptovec, Alžbeta Bajánková, Sára Kyklošová, Matej Sidor, Samuel Pavlík,
Dávid Tomčala, Linda Vlčková, Laura Šalátová, Daniel Dubovický,
Viktória Chyláková

Sobáše
Jaroslav Tatarka a Linda Lisková

Cena dohodou. Tel.: 0944 1777166, 0944 542 055
Predám garáž so záhradkou a skleníkom v KNM Dolinský potok.
Pozemok je o výmere 201 m2. Cena dohodou. Tel.: 0902 111513.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať dievčatám z pokladne predajne
Billa, najmä p. Renáte Ščambovej, ktoré mi 17. 2. 2012 našli a vrátili
peňaženku s dokladmi. Za svoj dobrý skutok neprijali žiadnu odmenu. Zákazníčka Žabková
Vážení občania,
milí moji Kysučania.
Prajem Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov.
Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou
a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.
Zo srdca praje
Ing. Vavrín Randa, poslanec MsZ za volebný obvod č.1

Deň narcisov

Jednodňová finančná zbierka Ligy proti rakovine sa bude konať tento
rok už po 16 krát. Narcis bude spájať ľudí na celom Slovensku dňa
13. apríla 2012. V uliciach nášho mesta organizuje zbierku Únia žien
Slovenska KNM od 08.00 do 16.00 hod. Pomáhať členkám únie budú
študenti z Gymnázia KNM, stabilne umiestnené pokladničky budú
pred Klubom 75 a v mestskej knižnici.

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

1. 4. 2012
7. 4. 2012
8. 4. 2012
14. 4. 2012
15. 4. 2012
21. 4. 2012
22. 4. 2012
28. 4. 2012
29. 4. 2012

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

Opustili nás
Vladimír CHLÁDEK
Alžbeta RUDINCOVÁ
Jozef KRÁLIK
Leona BÍLEŠOVÁ
Vladimír LYSEK
Adam OZANČIN
Ján MIČIAN
Sidónia KRIVÁČKOVÁ
Vladimír PLEVKO
JUDr. Ondrej HARVANČÍK
František SALAY
Rudolf KOČIŠ

† 68 rokov
† 92 rokov
† 79 rokov
† 60 rokov
† 87 rokov
† 87 rokov
† 75 rokov
† 81 rokov
† 70 rokov
† 86 rokov
† 88 rokov
† 73 rokov

Blahoželanie
Dňa 8. apríla 2012 oslavujeme 85-té narodeniny
nášho otca, starkého, pradedka pána
Štefana DRŠMANA
z Budatínskej Lehoty.
Je nám veľkým potešením,
želať Ti v deň narodenín,
zdravia, šťastia, lásky veľa,
všetko, čo si srdce želá.
Dobrého si ešte uži,
spokojne a dlho ži!
Zo srdca želajú dcéra, vnučka s manželom,
nevesta, traja vnuci s rodinami.
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KRÍŽOVKA / DOLPŇOVAČKA
Správne znenie tajničky z čísla 3/2012 znie „...teší viac, čo kúpia drahšie“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia:
1. Dušan Košťan, Matice slovenskej 988, KNM – 6,00 €, 2. Erika Černošková, Kysucký Lieskovec 560 – 5,00 €, 3. Iveta Šimeková, Matice
slovenskej 958, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, 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 4/2012 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 4. 2012.

č. 4

KUPÓN
KRÍŽOVKA
S TAJNIČKOU

Tamilské príslovie: Kto premôže .................................................
.................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky

DOPLŇOVAČKA PRE DETI
KUPÓN

č. 4

DOPLŇOVAČKA
PRE DETI

Jedno z detí, ktoré zašle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom poštou na
adresu:
Redakcia Zvesti KNM, Belanského 9, 024 01
Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď doručí
osobne do mestskej knižnice, najneskôr do
20. 4. 2012, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na vaše správne odpovede.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Náčinie na kosenie.
2. Indiánsky čln.
3. Časti stromov.
4. Týkajúci sa kože.
5. Knižka.
6. Kvetiny.
7. Vetva.
8. Mliečny nápoj.
9. Potkan.
pomôcka: kanoe

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2012 znie: „Veľká Rača“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Alenka Pajtášová, Revolučná
2819, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9:00 hod. do 17:00 hod., najneskôr
do 30. 4. 2012.
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ŠPORT/INZERCIA
Naj športovci roka 2011

Kategória žiak:
Nikola Štefundová – atletika. Dve druhé
miesta na majstrovstvách Slovenska žiačok.
V kategórii mladšie žiačky je držiteľkou
najrýchlejších časov na 600m a na 800m.
Reprezentovala Slovensko na medzištátnom
stretnutí v Nitre na 600m.
Kategória junior:
Patrik Žubor – atletika. Má štyri tituly majstra
SR, dve tretie miesta z majstrovstiev SR.
Medzi dorastencami držiteľ najlepších časov
na Slovensku na 1500 m, 3000 m. Reprezentant Slovenska.
Peter Tichý ml. – atletika. Slovenský reprezentant v atletike – chôdza. Juniorsky majster Slovenska v chôdzi na 10 km – limit na
Majstrovstvá Európy Juniorov. 5. miesto na
Majstrovstvách Slovenska mužov v chôdzi
na 20km. 32. miesto na Európskom pohári
v chôdzi – juniori 10km.
Kategória talent:
Michal Kučera – atletika. Tretie miesto na
majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom

Kysucká desiatka
Mestské kultúrno-športové stredisko – Atletický klub Kysucké Nové Mesto usporiada
22. apríla 2012 už 7. ročník športového podujatia Kysucká desiatka. Preteky sú zároveň
Majstrovstvami SR mužov, žien, juniorov
a junioriek v behu na 10 km na ceste a Majstrovstvami Stredoslovenského atletického
zväzu mužov a žien.
Štart 1. behu – juniorky, ženy do 35 rokov,
ženy nad 35 rokov, muži nad 50 rokov, muži
nad 60 rokov bude o 10,00 hod. Štart 2.
behu – juniori, muži do 40 rokov, muži nad
40 rokov bude o 11,00 hod. Bežať sa bude
na asfaltovom okruhu dlhom 1017,5 metra
v blízkosti centra mesta po uliciach Murgašova, Lipová, Litovelská za vylúčenia cestnej premávky. Bežci absolvujú necelých 10
okruhov. Štart je v západnej časti Murgašovej ulice, cieľ na Litovelskej ulici.

behu. V kategórii mladší žiaci je držiteľom
najlepších výkonov na 300m a na 800m.
Kategória družstvo:
Mladší dorast – futbal. V sezóne 2010/2011
vyhrali III. ligu mladšieho dorastu stredoslovenského kraja.
Kategória tréner:
Mgr. Milan Slivka – atletika. Jeho zverenci získali v roku 2011 15 medailí na majstrovstvách Slovenskej republiky. Trénuje
troch reprezentantov Slovenskej republiky
a zároveň 4 najrýchlejších bežcov Slovenska:
Juraj Vitko (3000m), Patrik Žúbor (1500m,
3000m), Nikola Štefundová (600m, 800m),
Michal Kučera (300m, 800m). Ďalší úspešní

medailisti z majstrovstiev SR: Alena Pochybová, Ján Klučiarik, Michal Kučera.
Kategória najlepší športovec:
Ladislav Jánoška – cyklotriál. Reprezentant
SR. 1. miesto Majstrovstvá sveta BIU junior,
absolútny víťaz scratch a priamy postup do
svetovej TOP 15 ELITE, Majstrovstvá Európy 3. miesto junior, Európsky pohár EBU
1. miesto junior, Majstrovstvá Slovenska 2.
miesto ELITE.
Čestné uznanie:
Ing. Mária Jakubíková – turistika. Dlhoročná
aktívna členka turistického oddielu. V roku
2011 sa zúčastnila na 62 turistických akciách, kde absolvovala 1 528 km. Bola ocenená čestným uznaním a strieborným odznakom od vedenia Klubu slovenských turistov
v Bratislave. Tento rok oslávi aj významné
životné jubileum. Srdečne gratulujeme.
Prajeme všetkým športovcom pevné zdravie,
veľa usilovnej a tvrdej driny na tréningoch,
vrece šťastia, stopercentné zúročenie talentu
a dobrých sponzorov. Video z oceňovania si
môžete pozrieť na káblovej televízii Antechnet, alebo na www.mskknm.sk.
Renáta Kováčiková

Prihlášky je potrebné zaslať do 16. apríla
2012 (písomne) alebo do 18.apríla (elektronicky). Riaditeľom pretekov je Vladimír Káčerík, hlavný rozhodcom Ing. Juraj
Kalabus a technickým delegátom je Ing.
Marián Kalabus. Ďalšie informácie na čísle
041/4212112 a www.mskknm.sk.

2. mieste. P. Žúbor sa prvý kilometer držal
v skupine bežcov, potom však ostal bežať
sám. Za ním so stratou 60 m sa dlho držal
jeden z juniorských favoritov B. Magyar
(Nitra). Osamotený Patrik celé 2 km statočne
bojoval s časom, čo sa mu oplatilo. Dosiahnutý čas 9:15,12 znamenal 5-sekundové zlepšenie osobného rekordu a najmä zisk titulu
juniorského majstra Slovenska na 3000 m.
Bežci MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto majú halovú sezónu 2012 za sebou. Aj
napriek problémom s tréningom v tuhej zime
získali bežci nášho mesta 4 tituly majstrov
Slovenska, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Bronzová medaila našich
žiačok v štafete 4 x 200 m dokazuje, že popri bežcoch na dlhé a stredné trate, máme aj
bežkyne, ktoré sa dokážu presadiť aj medzi
šprintérkami.
Mgr. Milan Slivka

Atléti na stupni víťazov

Posledný februárový víkend sa v bratislavskej hale Elán konali halové majstrovstvá
Slovenska mužov, žien, juniorov a junioriek.
Na štarte 3000 m, najdlhšej bežeckej halovej disciplíny, sme mali dvojnásobné zastúpenie: Juraja Vitka, v štartovnom poli bežca
s najlepším výkonom na 3 000 m a dorastenca Patrika Žúbora, ktorý patril zasa k favoritom medzi juniormi. Preteky sa od začiatku
nebežali príliš rýchlo, Juraj dobehol v čase
8:40,39 s malou stratou 28 stotín sekundy na

INZERCIA
OR Slovenská národná
strana a jej kandidáti do
NRSR ďakujú všetkým
spoluobčanom
za podporu a hlasy
vo voľbách
10. marca 2012.

V mene strany SMER – sociálna
demokracia ďakujem všetkým voličom, ktorí nám dňa 10. marca vo voľbách do NR SR odovzdali svoje hlasy.
Svojou podporou ste prispeli k veľmi
dobrému volebnému výsledku.
Osobne chcem poďakovať za získané preferenčné hlasy. Sú pre mňa prejavom vašej dôvery
a veľmi si tejto podpory vážim.
Ing. Vladimír Macášek
okresný predseda okresnej organizácie SMER-SD

APRÍL/2012

11

MESTSKÉ KULTÚRNO–ŠPORTOVÉ
STREDISKO INFORMUJE

041/421 2241, 421 5076,
mail: mkss@mail.t-com.sk

2. 4. 2012, 17:30 hod.
Hlavná sála Domu kultúry KNM

René Štúr, Ladislav Hubáček a Milan Šago
Vstupné: 12 €

Kurz country tanca

Poplatok: 13 €/ 10 tanečných hodín

16. 4. 2012, 19:00 hod.
Dom kultúry KNM

Len tak prišli

14. 4. 2012, 16:00 hod.
Dom kultúry KNM

Galaprogram ASANKA

Program pri príležitosti 15. výročia vzniku
mažoretkového súboru Asanka.
Vstupné: 2 €

KINO KYSUCA
Jack a Jill
Nedeľa 1. 4. 2012, 19:30 hod.
V zábavnej komédii úspešný reklamný manažér žil takmer dokonalý život, až na jednu výnimku, ktorá mu strpčuje život. Tou
výnimkou je jeho sestra – dvojička.
Hrajú: Adam Sandler ako Jack, Adam Sandler ako Jill, Katie Holmes, Al Pacino, Dana
Carvey, Allen Covert, Shaquille O´Neal, Tim
Meadows, Santiago Segura, Valerie Mahaffey
Komédia * USA/titulky * Vstupné 2,10 € *
MP * 91 min.

Bastardi 2

Nedeľa 15. 4. 2012, 19:30 hod.
Pokračovanie filmu, ktoré priamo nadväzuje
na prvú časť, je hlavne o pomste, o nefungujúcom systéme v základnom školstve a o vzťahoch ľudí medzi sebou.
Hrajú: Ladislav Potměšil, Jaroslava Ober-

Divadelné predstavenie Radošínskeho naivného divadla.
V satirickej komédii na tému dedičstva hrajú: Stanislav Štepka , Csongor Kassai alebo
Sveťo Malachovský, Darina Abrahámová
alebo Lenka Barilíková-Spišáková, Maruška
Nedomová , Michal Kubovčík, Martin Škoda, Michaela Szöcsová, Richard Felix alebo

22. 4. 2012, 16:00 hod.
Dom kultúry KNM

Hľadá sa princ a princezná

Divadlo DUNAJKA uvedie rozprávku pre
deti o putovaní cez tri kráľovstvá, do ktorých
sú potrebné princezné a princovia.
Vstupné: 2 €

Predpredaj vstupeniek: MKŠS KNM – DK, č. dverí 43, v pracovných dňoch (8:00 – 15:00 hod.)
alebo hodinu pred predstavením v pokladni kina. Zmena programu vyhradená.

majerová, Ján Přeučil, Blanka Bohdanová,
Jaroslava Hanušová.
Dráma/krimi * Česká republika * Vstupné
2,20 € * MP-12 * 98 min.

Šmolkovia

Sobota 21. 4. 2012, 17:00 hod.
Nikto nečakal, že by sa mohli vrátiť, ale predsa uvidíte nové dobrodružstvá tejto modrej
rasy malých bytostí v dobách stredoveku.
Musia sa vysporiadať sami so sebou a tiež
s ľuďmi a so zlým čarodejom, ktorý je posadnutý tým, aby sa ich zmocnil pre svoje nekalé
zámery.
Rozprávka * USA/Slovenský dabing * Vstupné 2,00 € * MP * 102 min.

Sherlock Holmes: Hra tieňov

Nedeľa 29. 4. 2012 19:30 hod.
Sherlock Holmes zvykol byť najchytrej-

Odber krvi
13. 4. 2012
7:00 do 10:00 hod.
V Klube 75, Belanského 75, KNM
Odber vykonáva Národná transfúzna služba SR

ším mužom salóna...až doteraz. Na scéne sa
objavuje nový zločinecký mozog – Profesor
Moriarty. Nielen, že sa Holmesovi vyrovná
po intelektuálnej stránke, má aj dokonale
vyvinutý zmysel pre zlo.
Hrajú: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel
McAdams, Noomi Rapace, Stephen Fry,
Jared Harris, Kelly Reily
Akčný/dobrod./krimi * USA/České titulky *
Vstupné 2,20 € * MP-12 * 129 min.

Mestské kultúrno-športové stredisko na Facebooku
Staňte sa fanúšikmi skupiny na Facebooku s názvom Mestské kultúrnošportové stredisko KNM, kde budeme pravidelne prinášať aktuálne
informácie o dianí v kultúre a športe v našom meste, pozvánky na
pripravované podujatia, fotografie a videá z realizovaných podujatí
a informácie o kultúrnych súboroch a športových kluboch.
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