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KULTÚRNE DEDIČSTVO KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

Kysucké Nové Mesto
- leží na severozápadnej časti Slovenska na pravom brehu rieky
Kysuca. Oblasť Kysuckého Nového Mesta geograficky spadá do
pohorí Javorníkov a Kysuckej vrchoviny , ktorej najvyšším vrchom
je Ľadonhora (999 m.n.m.) Mesto sa rozprestiera na rozlohe
2 641 ha. Počet obyvateľov je 15 497 (2014).

2
Erb mesta
Erb mesta má v centre štítu svätca Sv. Jakuba mladšieho v bielom
rúchu, ktorý v ľavici drží valchový drúk a v pravici zlaté steblo ľanu.
Erb vznikol podľa pečate zo 17. storočia.

MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ / PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ

3

5

7

7

5

Socha sv. Jána Nepomuckého
Socha svätého Jána Nepomuckého sa objavila, vďaka patrónovi
farského kostola, grófovi Suňogovi v roku 1761 na pamiatku obetiam morovej epidémie. Socha bola v roku 1975 poškodená a zhodená, až v roku 1990 bola reštaurovaná a postavená na pôvodne
miesto na námestí. Plastika je umiestnená na podstavci s rímsovou
hlavicou.
Kostol svätého Jakuba
Pôvodne gotický objekt pochádza z roku 1284 a v súčasnosti
je najstarším kostolom na Kysuciach. Rekonštruovaný bol po
požiari v roku 1906, a to v neorománskom štýle. Súčasťou
kostola je i Kaplnka sv. Kríža. Interiér kostola pozostáva z hlavného
oltára, za ktorým sa nachádza obraz Najsvätejšej Trojice.
Kostol je zdobený viacerými sochami, na stenách sú zobrazené
výjavy z krížovej cesty. Pred kostolom sa nachádza barokový
pieskovcový kríž. V spodnej časti sú znázornené duše v očistci.
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Pivovary
Prvá zmienka o pivovare je z roku 1604. Jeho vybudovanie bolo
zdrojom príjmov pre mesto. V roku 1772 malo mesto tri pivovary.
Na Jesenského ulici stojí budova pivovaru z druhej polovice 17. st.
Zaujímavé sú v nej zvyšky renesančných grafit. Na komíne donedávna hniezdil bocian biely. Ďalší pivovar malo mesto vo štvorcovej
budove, ktorá dnes slúži hasičom.
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Mestská knižnica
Založenie a začiatky knižnice a knihovníctva v našom meste nepoznáme. Prvým knihovníkom bol Vojtech Dubravay. Knižnica sídli
v dome na Belanského ulici č. 9, ktorý pochádza z druhej polovice
18. storočia. Je to baroková dvojpodlažná budova s priechodom
uprostred, má vysokú manzardovú strechu s polkruhovo uzatvorenými oknami.
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Bývala fara
Budova rímsko-katolíckej fary v KNM bola postavená v roku 1332
ako jednoposchodová s dvojsedlovou strechou. Od roku 1666 sa
tu viedla matrika. Po požiari v roku 1904 bola prestavaná na jednoposchodovú budovu. V súčasnosti je v nej hotel s vinárňou, ktorá
tvorila v stredoveku súčasť podzemných chodieb, ktoré ľudia využívali ako útočisko.
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Mestská pamiatková zóna
zóna patrí k najcennejším stavebno-architektonickým pamiatkam.
Je to jediný historický komplex zachovaný na Kysuciach. Námestie
má štvorcový pôdorys, z ktorého uhlov radiálne vychádzajú ulice.
Domy (4 kul. pamiatky) boli vybudované v 17. storočí. Zaujímavé
je tiež arkádami. Architektúra mesta najviac utrpela veľkým požiarom
v r.1904. V roku 1994 bolo námestie zrekonštruované. Tradícia
konania Jakubovských hodov na námestí pretrvala od roku 1666
až dodnes.
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Kostol bol vybudovaný rozšírením kaplnky v roku 1817. Je to
jednoloďová stavba v klasicistickom štýle. Na parapete chóru
z prvej polovice 18. st., krásne zdobeného barokovou výzdobou -plastickou drevorezbou polychrómovanou, je umiestnený
zemiansky znak rodiny Kubicovej. V interiéry kostola sa nachádza
klasicistická kazateľňa. Klasicistický organ je z konca 18.storočia
V kostole sa nachádzajú dva obrazy od D. Applera z r. 1836.

Hotel Mýto
Budova sa nachádza v historickom jadre mesta, na rohu Námestia
slobody. V tomto tzv. panskom dome sídlil richtár a taktiež sa tu
konali aj zasadnutia mestského súdu. Po II. sv. vojne tu sídlil aj
Okresný súd. Okrem toho sa tu schádzala miestna inteligencia,
úradníctvo i divadelníci a konali sa rôzne prednášky, výstavy aj
povestné kysucké plesy a zábavy.
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Domy na Belanského ulici
Dom s označením č. 195, je meštiansky dom, ktorý bol prestavaný
v barokovom slohu. Je to dvojpodlažná trojosová stavba. Jej miestnosti sú zaklenuté valenými lunetovými klenbami. V nike sa nachádza polychrómovaná plastika Immaculaty. Dom č. 209 je pôvodne
dvojpodlažná renesančná budova s polkruhovou bránou.
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Rodný dom Dlhomíra Poľského
Vlastným menom sa básnik a kňaz volal Andrej Majer. Narodil sa
16.10.1884 v KNM a tu aj zomrel 29.12.1935. Básnicky sa začal
prejavovať už počas štúdií. Jeho prvú báseň Ohlas uverejnili noviny
Kresťan v roku 1894. V rokoch 1925 a 1926 mu vyšli zvierky Spisy
básnické Dlhomíra Poľského. Na priečelí jeho rodného domu je
umiestnená pamätná tabuľa zhotovená v roku 1937 Františkom
Šmilauerom.

15,18

13
17
sm

er

Bu

da

tín

sk

aL

eh

15

Zvonica a kaplnka Dubie
Približne pred 50-timi rokmi bola na cintoríne v Dubí malá drevená
márnica, kde sa ukladali potrebné veci na pohreb. V marci 2001 si
ju občania svojpomocne prerobili na kaplnku zasvätenú Božskému
Srdcu, vonkajšia podoba prešla v roku 2014 rekonštrukciou. Zvonica v Dubí je najcennejším a najstarším objektom. Z dátumu uvedeného na zvone sa predpokladá, že bola postavená v roku 1846.
Rozsiahlou rekonštrukciou prešla v roku 2013.
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Zvonica Budatínska Lehota
V Budatínskej Lehote patrí medzi pozoruhodnosti zvonica zo 14. st.
Je to hranolová vežovitá stavba. Spodná časť je murovaná z kameňa,
horná je drevená, obitá plechom, zastrešená ihlanom. Má zaujímavú modrú farbu. Nielenže plní funkciu pamiatky, ale jej zvony pravidelne ohlasujú dvanástu hodinu i úmrtie obyvateľov Budatínskej
Lehoty.
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Folklórny súbor Jedľovina
FS vznikol v roku 1957 s cieľom uchovať pre ďalšie generácie
tradície ľudových piesní a tancov, ktoré po stáročia vytváral chudobný kysucký ľud. Jeho zakladateľom bol Róbert Miho, v prvých
rokoch činnosti niesol názov Jánošík. V roku 1972 sa vedenia súboru ujal Mgr. Pavol Cienik a bol premenovaný na Jedľovina. Od
roku 1996 FS pracuje pod vedením Pavla Koptáka, vystupuje doma
i v zahraničí.
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Kysucká Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste
Hvezdáreň je špecializované zariadenie na odborno-pozorovateľskú, výskumnú, kultúrno-výchovnú a metodicko-poradenskú činnosť
v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. Pôsobí od r. 1986.
Základným vybavením je refraktor, fotokomora ZEISS, pozorovateľňa
a klubovňa. Je prístupná pre verejnosť.
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Kristína Baculová
Nikola Beláková
Aleš Berešík
Adriána Bestvinová
Nikola Capeková
Dominika Čučová
Linda Grapová
Ľubomír Habaň
Adam Hluzák
Dominika Chrastová
Michaela Jakubcová
Martina Jarošová
Natália Johanková
Júlia Kavčáková
Marika Macušová
Nikola Mrenková
Ivana Ondrušíková
Barbora Sidorová
Simona Skokanová
Soňa Stenchláková
Zuzana Síkorová

Pomník na nábreží
Na mieste, kde statočná Kysučanka p. Matuškovičová priniesla
a zahrabala do zeme posvätné nádoby z Mariánskeho kostola
a zachránila ich tak pred veľkým požiarom v r. 1904, postavili
mešťania vysoký kríž z červeného smreka. Po rokoch sa však
rozpadával a tak dali vyrobiť pomník z bieleho terchovského
kameňa. Je na ňom bronzový reliéf zobrazujúci monštranciu
a obraz horiacého mesta pri kostole sv. Jakuba. V roku 1991 bol
pomník obnovený a upravený terén v jeho okolí.
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Kaplnka Oškerda
Kaplnka v Oškerde je zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu.
Patrí pod Farnosť Snežnica, ktorá spadá pod Dekanát KNM
a zároveň pod Žilinskú diecézu. Bola vybudovaná v roku 1932.
Vedľa kaplnky stojí stará hasičská striekačka DHZ Oškerda,
na ktorej je tiež uvedený rok 1932.

Židovský cintorín
Vznik židovského cintorína možno datovať do počiatku 19. storočia.
Napr. v roku 1857 bolo v KNM 102 židov a v okolitých dedinách
81. V prednej časti pôvodne stála murovaná budova, ktorá slúžila
ako márnica. Do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko pomníkov
a od západnej a juhozápadnej strany betónová ohrada.

Lipka
Jeden z prvých dvoch chránených stromov na Kysuciach je lipa
malolistá rastúca na severnom okraji intravilánu mesta a má viac
ako 300 rokov. Lipa malolistá bola pravdepodobne vysadená ako
hraničný strom chotára mesta. Poprsný obvod lipy je 582 cm, pri
koreňoch 693 cm. Strom má výšku 23 metrov a obvod koruny 22 m.

