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NENECHAJTE PREPADNÚŤ
KULTÚRNE POUKAZY
Dňa 12.11. 2018 končí platnosť kultúrnych poukazov. Získali ich žiaci ZŠ, SŠ
a ich pedagógovia ešte v minulom školskom roku, no možno nie všetky sú použité. Preto využite možnosť uhradiť nimi
služby v mestskej knižnici alebo nám ich
len tak darujte a urobte dobrú vec. Novinkou je možnosť úhrady členského poplatku na nasledujúcich 365 dní, ak ste sa
doteraz v knižnici nepreregistrovali.
Mestská knižnica celoročne organizuje
všetky podujatia zdarma.

ďakujeme

DETSKÉ LETNÉ
SÚSTREDENIA
DRACI NAD MESTOM
Lietajúce draky či šarkany ovládli oblohu nad mestom v prvú októbrovú
nedeľu. Centrum voľného času v KNM
organizovalo Šarkaniádu. Túto príležitosť si nenechalo ujsť 41 detí, prišli na
pole za STK v sprievode svojich rodičov
a predviedli letecké umenie ich vyrobených alebo kúpených šarkanov. Tie
boli veselé, pestrofarebné i zložité, no
najmä poriadne vysoko lietali. Pracovníčky hodnotili tento let spolu s dobro-

viac na str. 5

Počas letných prázdnin 2018 mali
možnosť deti z detských rybárskych
krúžkov z KNM a okolia prihlásiť sa
na detské rybárske sústredenia. Pre
veľký záujem sa už tradične organizujú sústredenia dve. Jedno v zahraničí
na súkromnom revíri a druhé na revíri v obhospodarovaní MO SRZ KNM
Vodnej nádrži Neslušanka. Tento rok
padlo rozhodnutie, že zahraničné
sústredenie bude v poľskom Žywci
u Andrzeja Zawadu. Veľmi premenlivé počasie počas celého sústredenia
ovplyvnilo aktivitu cieľovej ryby kapra.
Dravce, ktoré deti chytali minulý rok
vo veľkých počtoch, teraz úplne prestali brať. Našťastie, Andzrejove rybníky
oplývajú širokou biodiverzitou a najstaršia rybárska nástraha – červíky boli
to správne pre lov sumčekov afrických,
lieňov, karasov a kaprov. Nováčik, kto-

viac na str. 11

i

MESTO INFORMUJE

VYHODNOTENIE VOLEBNÉHO OBDOBIA 2014–2018
Končí volebné obdobie, prináleží nám
teda zhodnotiť uplynulé roky 2014–2018.
Na poste primátora mesta som od roku
2006, v súčasnosti končí moje 3. volebné
obdobie. Prežili sme spolu roky hospodárskej krízy, keď nezamestnanosť v našom
meste dosahovala 15 %, aj jej postupné
ukončenie, keď sa ekonomike začalo dariť,
klesala nezamestnanosť, čo sa priaznivo
prejavilo na príjmoch mesta. Chcem však
zdôrazniť, že aj v tom najťažšom období sa
vďaka dobrému hospodáreniu s vlastnými
prostriedkami a vďaka dotáciám EÚ a vlády
SR rozvoj mesta nezastavil. Podľa hodnotenia organizácie INEKO, posudzujúcej hospodárenie samospráv, sme boli počas celého
obdobia hodnotenia vždy na popredných
miestach a raz sme boli vyhodnotený, ako
najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku. Konkrétne výsledky predchádzajúcich
dvoch volebných období boli predmetom
vyhodnotenia každého z nich. Teraz chcem
krátko zhodnotiť toto posledné.
Na začiatok zhrňme najzaujímavejšie
projekty a investičné akcie realizované
v období 2014–2018. Je potrebné zdôrazniť, že tak, ako v predchádzajúcich
obdobiach, sme sa snažili maximálne
využiť prostriedky z dotácií EÚ a vlády SR a iné mimorozpočtové zdroje
na zveľadenie majetku mesta.
 Prístavba a stavebné úpravy Domu
kultúry v KNM v rámci projektu Spolupráca cez kultúru – stavba a modernizácia poľsko-slovenských kultúrnych
stredísk. Náklady predstavovali sumu
709 091,32 €. Z toho dotácia z fondov
EÚ a vlády cca 500 000 €.
 Rekonštrukcia a modernizácia po-

likliniky v KNM, ﬁnančné prostriedky vo výške 1 320 000 € boli využité
na zdravotnícku a výpočtovú techniku
(692 000 €), na zateplenie budovy, výmenu okien, stavebné úpravy, dátovú sieť
(602 000 €) a na ostatné výdavky spojené
s projektom (26 000 €), nenávratné ﬁnančné prostriedky z dotácie EÚ a vlády
SR boli vo výške 1 070 000 €.
 Bežecký ovál na mestskom štadióne,
príprava územia pre atletickú dráhu stála

63 562,28 €, tartanová dráha 202 652 €.
Z toho dotácia ﬁrmy INA cca 75 000 €.

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
mesta KNM v hodnote 484 652 €, vďaka
ktorej bolo vymenených 1149 ks svietidiel v celom meste i mestských častiach
za úsporné LED svietidlá. Zrealizovaním
projektu došlo k zníženiu spotreby elektrickej energie o viac ako 50 %, čo predstavuje ročnú úsporu za rok 2017 oproti
roku 2015 52 749 €.
 Areál polikliniky v KNM, ktorý sa
realizoval spoločne so Žilinským samosprávnym krajom. Mesto KNM sa
podieľalo 50 % na celkových nákladoch
zo sumy 367 280 €. V areáli bolo vybudovaných cca 70 parkovacích miest, nové
verejné osvetlenie, parkovací systém
s rampou a platiacim terminálom.

 Tréningové ihrisko s umelou trávou, na mestskom štadióne. Náklady na stavbu vrátane osvetlenia boli
560 000 €, z toho 150 000 € poskytol
ako dotáciu Slovenský futbalový zväz.

 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s rozpočtom
2 232 340 €. Projekt je zameraný na vybudovanie plochy, potrebných inžinierskych sietí na skládkovanie a technológiu
BRO v Dolnom Hričove, zberné nádoby,

štiepkovač, kompostovacie kontajnery,
zberové vozidlo, preosievač, prekopávač
a nakladače. Z dôvodu absencie vlastného pozemku, je projekt realizovaný na
prenajatej ploche od ﬁrmy T+T v Dolnom Hričove. Vlastné náklady mesta sú
cca 112 000€, t. j. 5 % z oprávnených nákladov.
 Obnova komplexu MŠ 9. mája 1292
v KNM, ﬁnančné prostriedky 264 787 €
sa využili na zateplenie a výmenu svietidiel v objekte. Vlastné náklady predstavovali 5% z oprávnených nákladov.
 Rekonštrukcia veľkej zasadačky
MsÚ v hodnote 187 000 €. Finančné
prostriedky šli na stavebné úpravy, klimatizáciu, novú audiovizuálnu techniku,
hlasovacie zariadenie, novú elektroinštaláciu a interiérové zariadenie.

 Postupne sa budovali nové spevnené
plochy pri obytných domoch, osvetlené
priechody pre chodcov, rekonštruovali sa
miestne komunikácie a chodníky, verejné osvetlenie, vypracoval sa nový územný plán mesta, zakúpila sa technika pre
údržbu mesta, scénické osvetlenie pre
dom kultúry, zariadenia pre školy a školské jedálne a pod. v hodnote 1 301 100 €.
 V spolupráci s občanmi mestskej časti Budatínska Lehota bola zrealizovaná rekonštrukcia Domu smútku. Mesto
prispelo čiastkou 20 000 € na stavebné
práce a čiastkou 35 000 € na elektrické
zvony, infražiariče na vykurovanie objektu a na obnovu oplotenia cintorína.
 Aktívni občania žijú i v časti Dubie.
Vytvorili OZ Dubie, s ﬁnančnou podporou mesta a nadácií zrekonštruovali
kaplnku, zvonicu a vybudovali si vlastný
kultúrny stánok, v ktorom organizujú
spoločné podujatia. Mesto napr. prispelo sumou 15 958 € na vybudovanie Komunitného centra – Minigaléria Zvonica
v Dubí.
 V mestskej časti Oškerda bol vybudovaný prístrešok v hodnote 25 000 €.
V tomto čase sa dokončuje kanalizácia
v okolí kaplnky a jej oplotenie v hodnote
cca 25 000 €.
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 zrealizovalo sa množstvo ďalším menších projektov spoluﬁnancovaných z európskych fondov, zo štátneho rozpočtu,
rozpočtu Žilinského samosprávneho
kraja a iných subjektov.
Rozpracovanými projektmi sú:
U Rozšírenie kapacity Materskej školy
Komenského v KNM, kde budú poskytnuté nenávratné ﬁnančné prostriedky vo
výške 607 343,94 €. Predmetom projektu je prístavba a stavebné úpravy MŠ
s cieľom zvýšiť kapacitu o dve triedy t.j.
40 detí. Stavba sa už začala realizovať.
U Rekonštrukcia distribučnej sústavy
tepla a rozšírenie výroby tepla z biomasy.
Rozpočtový náklad je 9,2 mil. €. Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu v zmysle
vyhlásenej výzvy boli výrobcovia tepla,
preto o dotáciu požiadala Kysuca, s. r. o.,
na základe zmluvy uzatvorenej s mestom.
Dôležitou skutočnosťou pre odberateľov,
teda aj občanov, je, že dotácia na rekonštrukciu sa nezapočíta do ceny tepla.
U Po opakovaných urgenciách v zastúpení
mesta sa primátorovi podarilo presadiť
zmenu trasovania vodnej cesty, čím sa
odblokovala stavebná uzávera nezastaveného územia Kamence východ a Kamence sever. Zmena bola už premietnutá do nového územného plánu mesta.
Po následných rokovaniach s investormi
sa vytvorili podmienky pre výstavbu 500 až 700 bytov. Výstavba prvých
3 bytových domov sa má začať už v tomto roku.
U Výstavba zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára
v KNM na Clementisovej ulici. Získali
sme pozitívne stanovisko riadiaceho orgánu k predloženému projektovému zámeru. Rozpočtový náklad je 840 000 €,
nenávratný príspevok 797 000 €. Stavať
sa začne v budúcom roku.
U Výstavba zariadenia starostlivosti
o deti do 3 rokov veku v KNM (detské
jasle). Rozpočtový náklad podľa spracovaného a už podaného projektového
zámeru je 440 000 €, nenávratný príspevok 418 000 €. Predpokladaný začiatok
výstavby v budúcom roku.
U Cyklotrasa Dunajov – Žilina Budatín. Pre možnosť vybudovať cyklotrasy
vzniklo združenie obcí a miest Cyklotrasa Dunajov – Žilina Budatín. Podľa predbežných jednaní Žilinský samosprávny
kraj vypracuje štúdiu trasy. Mestá a obce,
členovia združenia, vytvoria ﬁnančný fond a požiadajú o dotáciu. Z týchto
prostriedkov sa budú hradiť náklady na
ďalšie projekčné práce, vysporiadanie pozemkov a samotnú realizáciu stavby.
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Samozrejme, samospráva mesta na čele
s jej vedením, mestským zastupiteľstvom,
mestským úradom, nezabezpečuje len
investičnú výstavbu, aj keď táto oblasť
je zvyčajne najvýznamnejším kritériom,
podľa ktorého verejnosť hodnotí dosiahnuté výsledky volebného obdobia. Kvalita
života obyvateľov mesta a následne ich
spokojnosť, či nespokojnosť s daným stavom závisí od plnenia úloh v ďalších oblastiach, ktoré mesto priamo, alebo nepriamo
ovplyvňuje.
Starostlivosť o mládež
Prostredníctvom základných škôl a predškolských zariadení v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečuje vhodné podmienky pre vzdelávanie. Môže nás tešiť, že
naše školy dlhodobo dosahujú nadpriemerné výsledky v testovaní vedomostí. Mesto
sa snaží vytvárať dobré podmienky pre
zmysluplné trávenie voľného času detí či už
v CVČ, ZUŠ, alebo v aktivitách organizovaných MKŠS. Od roku 2017 funguje v meste
Mládežnícky parlament a YCčko – Mládežnícke centrum, v ktorom aktívne trávia voľný čas mladí občania a aktívne participujú
na rôznych charitatívnych a zaujímavých
podujatiach a kampaniach.
Starostlivosť o seniorov
Na Belanského ulici sídli Denné centrum
Klub 75, kde sa stretávajú seniori a iné
spoločenské združenia. Život v Klube 75
je rušný. Cieľom stretávania sa seniorov
a znevýhodnených občanov v dennom centre je začleniť ich do spoločenského života
tak, aby netrávili čas osamote, ale aktívne
a plnohodnotne.
Mesto má tiež zriadenú opatrovateľskú službu, ktorá bola vyhodnotená
ako najlepšia v Žilinskom kraji. V súčasnosti sa mestu podarilo podať úspešnú
žiadosť na vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej služby v kombinácii s denným
stacionárom.
Bezpečnosť
Pre zaistenie bezpečnosti v meste slúži
štátna a mestská polícia. Aj keď je na práci MP čo vylepšovať, ťažko si dnes možno
predstaviť zaistenie bezpečnosti v meste
bez jej prítomnosti.
Starostlivosť o zeleň,
verejné priestranstvá
Tieto služby zabezpečuje príspevková organizácia Údržba mesta. Mesto sa snaží
nedostatok pracovníkov nahradiť technickými prostriedkami. Nie v každej situácii je
to však možné.
Kultúra a šport
Mesto podporuje šport a kultúru prostredníctvom Mestského kultúrno-športového
strediska. To združuje a zabezpečuje mate-

riálne, technické a ﬁnančné potreby športových klubov a kultúrnych súborov.
Cezhraničná spolupráca
Mnohé kultúrne a spoločenské podujatia
mesto realizuje v spolupráci s partnerskými mestami z Poľska – Gogolin a Lodygowice, Francúzska – Rive de Gier či Českej republiky – Jablunkov.
Doprava
Dobrou správou a výborným výsledkom je
rokovanie s predstaviteľmi Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy
SR o vybudovaní diaľnice D3. Rokovania
prebiehali spoločne s členmi petičného výboru za silnej podpory verejnosti. Vďaka
nim sa posunul dátum začiatku výstavby
diaľnice D3 a zároveň sa vyčlenil diaľničný
privádzač do mesta ako samostatná časť,
čo znamená, že bude postavený v predstihu
a zlepší dopravnú situáciu v našom meste
do doby výstavby samotnej D3. S prvými
prácami by sa malo začať už na konci budúceho roka.
Nie je všetko ideálne, je tu i problém
Okrem uvedených skutočností, ktoré sú
pozitívne, vás chcem oboznámiť aj s problém, ktorý má korene pred obdobím, ktoré
je predmetom tohto hodnotenia. Siaha do
roku 2007, kedy ﬁrma Eurokapitál, a. s.,
predložila vtedajšiemu MsZ svoj investičný
zámer v podobe projektovej štúdie na vybudovanie polyfunkčného objektu. Zámer
sa mal realizovať aj na časti mestského pozemku v mestskom parku. Návrh zámeru
bol posudzovaný vo všetkých komisiách
MsZ a naviac poslanci MsZ vytvorili osobitnú komisiu na jeho posúdenie.
Komisie MsZ, aj osobitná komisia návrh
posúdili a odporučili ho MsZ akceptovať.
Odporučili odpredať ﬁrme mestský pozemok, o ktorý žiadala v súvislosti s realizáciou svojho zámeru. MsZ preto ﬁrme
pozemok, ktorý malo na liste vlastníctva,
odpredalo. Po uzatvorení kúpnej zmluvy a pred jej zavkladovaním do katastra
nehnuteľností sa však ohlásila rímskokatolícka cirkev, ktorá prejavila nárok na dotknutý pozemok. Došlo k súdnemu sporu
medzi mestom a cirkvou o vlastnícke právo
k dotknutému pozemku. Z dôvodu začatého súdneho sporu kataster zavkladovanie
zmluvy prerušil do právoplatného ukončenia sporu. Okresný súd, aj odvolací krajský
súd rozhodli v spore o vlastníctvo pozemku
v prospech cirkvi. Keďže súd rozhodol, že
mesto už nie je vlastníkom, kataster návrh
na vklad zamietol, ﬁrma Eurokapitál sa nestala vlastníkom pozemku.
Mesto následne konalo, čo zákon v takýchto prípadoch ukladá. Keďže zmluva sa stala
nevykonateľnou, mesto vrátilo kupujúcemu plnenie – dohodnutú kúpnu cenu. Voči
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tomuto ﬁrma Eurokapitál nič nenamietala
a neuplatňovala si žiadne ďalšie nároky.
Tým sme považovali vec za férovo ukončenú.
Čuduj sa svete, zhruba po 7 rokoch od podpísania zmluvy ﬁrma Eurokapitál podala na
mesto žalobu, v zmysle ktorej žiada od mesta cca 5 mil. € tvrdiac, že jej vznikla takáto
škoda. Keby vraj mali dotknutý pozemok,
zrealizovali by svoj zámer, ktorý by im vraj
v budúcnosti priniesol 5 mil. €. Takúto požiadavku považujeme za nehoráznosť a za
pokus zmocniť sa neoprávnene mestského
majetku. Domnievali sme sa, že vzhľadom
na už uvedené skutočnosti súd žalobu ﬁrmy
zamietne. Pretože súd žalobu nezamietol,
ale vyhlásil v lete tohto roku medzitýmny rozsudok (ešte nám nebol doručený),
ktorým súd pripustil možnosť domáhať sa
náhrady škody, spor sa prenesie do budúceho volebného obdobia. Spor doteraz nie je
právoplatne ukončený. Hneď po doručení
rozsudku sa mesto proti nemu odvolá. Ve-

OZNAMY
Oznam pre predajcov
Vianočné trhy sa budú konať v KNM
od 12. 12. 2018 (streda) do 22. 12. 2018
(sobota do 12.00 hod.)
Bližšie informácie predajcom sa budú
poskytovať na telefónnych číslach
041/420 72 14, 0905/683 674,
prípadne e-mailom:
viera.kublova@kysuckenovemesto.sk

KKN ZASADALA
V NAŠOM MESTE
Kysucká kultúrna nadácia vznikla v roku
1993. Kysuckí rodáci usadení v hlavnom
meste Slovenska totiž hľadali spojnice so
svojim krajom prostredníctvom konkrétnych aktivít. Nadácia si stanovila za cieľ
byť prítomná a užitočná pri formovaní významných krokov smerujúcich k posilneniu sebavedomia Kysučanov, obdivuhodne
pestovaného na mnohoraký spôsob v tvorivých a pracovných činoch na všetkých
základných spoločenských úrovniach. Medzi jej aktivity patria podujatia Osobnosť
Kysúc, fašiangová zábava, Ples Kysučanov,
výstavy a ﬁnančné zbierky.
V piatok 19. októbra po niekoľkých rokoch
zasadli členovia Kysuckej kultúrnej nadácie

rím, že súd zabráni maﬁánskym pokusom
o zmocnenie sa verejného majetku.
Slovo na záver
Keďže už nekandidujem, sú to záverečné
slová môjho pôsobenia v komunálnej politike. Aj keď sa vždy nájdu ľudia, ktorí budú
tvrdiť, že sa v meste počas môjho pôsobenia vo funkcii nič neurobilo, fakty dokazujú
opak. Mesto aj vďaka aktívnemu využívaniu mimorozpočtových zdrojov z EÚ, vlády
SR, či inej pomoci opeknelo, plní svoje úlohy v starostlivosti o svojich občanov a rozhodujúca väčšina občanov sa tu cíti dobre.
Mesto nezanechávame nepripravené. Zabezpečili sme všetky predpoklady pre jeho
ďalší rozvoj. Podarilo sa nám odblokovať
stavebnú uzáveru. Mesto má spracovaný
nový územný plán. Je pripravená výstavba
prvých bytových domov do osobného vlastníctva na Kamencoch. Je spracovaná štúdia
výstavby nájomných bytov prestavbou nedokončeného pavilónu ZŠ Kamence. Rozpracovanými projektami sme položili dobrý
Vývoz bioodpadu
do novembra
Vývoz
bioodpadu
bude tento rok do
30. 11. 2018 a budúci rok začne približne
v mesiaci marec alebo
apríl podľa počasia.
Včas budeme informovať všetkých občanov mesta.

základ pre ďalší rozvoj mesta pre najbližšie
obdobie. Všetky rozpracované projekty sú
dokumentačne zabezpečené. Sú plne zabezpečené vysokou ﬁnančnou rezervou
mesta bez jeho zadĺženia. Dúfam, že naši
občania budú mať pri voľbe svojich zástupcov šťastnú ruku a vyberú kandidátov
schopných tento potenciál využiť na ďalší rozvoj mesta a zlepšovanie životných
podmienok obyvateľov. Za to, že môžem
toto všetko konštatovať, chcem úprimne
poďakovať za pomoc a spoluprácu mojej
zástupkyni Ing. J. Svrčkovej, prednostom
úradu, osobitne poslednému pôsobiacemu
najdlhšie JUDr. Ľ. Ježovi, poslancom MsZ,
pracovníkom úradu v čele s vedúcimi oddelení, pracovníkom príspevkových a rozpočtových organizácií, mestskej polícii a v neposlednom rade aktívnym občanom nášho
mesta, podnikom, podnikateľom usilujúcim sa o dobro svojich spoluobčanov.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Cestovný poriadok ŽSR je platný od 10. 12. 2017
Smer Žilina
Čadca
KNM
Žilina
Pozn.
Žilina
0.46
1.07
LeoEx/H
0.44
2.24
2.49
RegioJ/H
2.38
4.28
4.54
5.06
4.48
5.35
6.02
6.14
x
5.48
6.02
6.30
6.43
F
6.27
6.35
7.01
7.14
x,6,+
6.44
6.58
7.26
7.38
xFC
6.48
7.35
8.01
8.13
7.09
8.06
8.23
8.33
r, H
7.27
8.35
9.01
9.13
7.53
9.35
10.01
10.13
x
8.38
10.06
10.23
10.33
r
8.48
10.35
11.01
11.13
9.48
11.11
11.33
r, G
10.27
11.35
12.01
12.13
x
10.44
12.15
12.37
RegioJ/G
10.48
12.35
13.01
13.13
11.27
13.06
13.23
13.33
r
11.48
13.35
14.01
14.13
xFC6+
12.48
14.35
15.01
15.13
13.48
15.35
16.01
16.13
14.27
16.06
16.23
16.33
r
14.32
16.35
17.01
17.13
14.48
17.06
17.23
17.33
r
15.27
17.35
18.01
18.13
1-6, +, D
15.48
18.06
18.23
18.33
r
16.48
18.35
19.01
19.13
17.54
18.55
19.17
LeoEx/G
17.58
19.20
19.42
RegioJ/G
18.48
19.35
20.01
20.13
xF
19.27
19.46
20.08
r5
20.48
20.35
21.01
21.13
21.58
21.06
21.23
21.33
r, 1-5, 7, D
22.48
x
pracovné dni
C
nejde 1. 7. – 1. 9.
D
nejde 24. – 26. 12.; 1.1.; 20. – 22. 4.; 6. 7.; 28. 10.
F
ide v x, nejde 22. 12. – 6. 1.

v KNM. Pod vedením
predsedu
správnej
rady Jozefa Markuljáka prediskutovali niekoľko bodov. Medzi
tie najvýznamnejšie
patrilo vybrať zaujímavých občanov, ktorí budú ocenení na galaprograme Osobnosť
Kysúc na začiatku roku
2019. Z nominácii pri
diskusii vybrali tých
najvhodnejších kandidátov. Ďalším bodom
bolo odovzdanie ﬁnančnej podpory mladej
rodine z Oščadnice, ktorá kvôli požiaru prišla o strechu nad hlavou. Nadácia vyhlásila
zbierku a jej výnos slávnostne odovzdali na
októbrovom zasadnutí.
Záverečná diskusia sa niesla v duchu najnovších udalostí niektorých
členov, a tak jeden z nich, Dušan
Mikolaj, odovzdal priateľom najnovšie vydanie svojej knihy Tlejúce
slnko a oni mu popriali všetko dobré
k jeho životného jubileu 70 rokov.

Smer Čadca
KNM
Čadca
Pozn.
1.06
RegioJ/H
2.59
LeoEx/H
5.01
5.27
x,6, +
6.01
6.26
F
6.37
6.54
r, 1-6,D
7.06
RegioJ/H
7.01
7.26
7.22
7.46
FC
7.37
7.54
r
8.16
r6
8.59
LeoEx/H
9.01
9.26
10.01
10.26
x
10.37
10.54
r
11.06
RegioJ/H
11.01
11.26
11.37
11.54
r
12.01
12.26
13.01
13.26
14.01
14.26
14.37
14.54
r
14.45
15.10
xFC
15.01
15.26
1 - 6, +
15.37
15.54
r
16.01
16.26
17.01
17.26
18.17
r, G
18.11
18.36
19.01
19.26
19.37
19.54
r, G
21.01
21.26
22.11
22.36
F
23.01
23.26
r
rýchlik
+
sviatky
G
nejde 24., 25., 31. 12.
H
nejde 25. a 26. 12.; 1. 1
1–7 dni v týždni

Gratulácie neminuli ani primátora mesta
Ing. Jána Hartela, ktorý pôsobil vo funkcii
primátora tri volebné obdobia, teda 12 rokov a počas pôsobenia spolupracoval s KKN.
Hosť zasadnutia, akademický maliar Pavol
Muška, pozval prítomných na výstavu, ktorú organizuje v Galérii Čadca pod názvom
Sme tu doma a prezentuje tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc. Výstava je
sprístupnená do konca novembra a nájdete
tu diela aj neprofesionálnych výtvarníkov
z nášho mesta.
D. Š.
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Mäso cibuľa a mieša sa to dokola. K tradičný ingredienciám každý pridal niečo iné,
niekto prilial pivo, iný prisypal bylinky. Hovädzí, jelení, bravčový, volebný, každý iný.
Áno, v poslednú septembrovú sobotu sa
konala súťaž Najlepší kysucký guláš Jožka
Mičuru. 22 súťažných družstiev si postavilo svoje stanovištia na ihrisku na sídlisku
Kamence a od rána vyvárali. Do kotlíkov
im nazerali zvedaví diváci, ale najmä porota v zložení Miroslav Turjak – predseda,
Lenka Vlčková, Margita Vajdiaková. A aby
to nebolo len o varení, MKŠS prichystalo
bohatý program. Na novej tribúne vystúpili Dolnokysuckí heligonkári, FS Jedľovina, mažoretky Asanka, tanečná skupina
Terra a Niagara, Muzika spod Rače a Muzika spod Zliena. Prekvapením bol Koncert
pre nádej, kde spievali Maroš Bango, Saša
Bangová a Kajco Engler. Deti najviac zaujali hasiči z Jablunkova so svojou technikou.
Sprievodným podujatiami bola tombola či
maľovanie na tvár.

DRACI NAD MESTOM
(pokračovanie zo str. 1)
voľníkmi z YCčka a potom tie naj odmenili.

O TOM, AKO RÚFUSOVI
VOŇALO SENO
Keď sme sa Dušana Mikolaja spýtali, prečo píše vo svojej knihe Tlejúce slnko práve
o Milošovi Alexandrovi Bazovskom, jeho
odpoveďou bolo, že obrazy tohto významného slovenského maliara ho natoľko zaujali. Vraj i sám básnik Milan Rúfus, keď bol
na výstave diela M. A. Bazovského povedal,
že z tých obrazov cítiť vôňu sena na ostrvách.
Spisovateľ Dušan Mikolaj do mestskej
knižnice zavítal v piatok 19. októbra. Vypočuť si jeho skúsenosti z tvorby prišli
študenti Gymnázia v KNM, voľakedy túto

CUKY A LUKY
AKO SENIORKY

Poobede moderátor Pavol Zátek vyhlásil
výsledky. Víťazným gulášom 8. ročníka
súťaže sa stal Diaľničný, ten uvarili Matej
Fabšík, Patrik Vároš a Pavol Kobrtek.
Druhé miesto obsadili Vladimír Pastorek,
Jozef Kula a Milan Mäkký s Gurmánskym
gulášom. Fajnový guláš od kuchárov Juraj
Teplický, Ľuboš Konárik a Vladislav Karásek uzavrel prvú trojicu. Pekné ceny si odniesli aj Ľubomír Belák, Štefan Gavlák, Ján
Lušňák za Guláš Chardolajsa, Empire guláš,
ktorý uvarili gulášmajstri Matej Oškrobaný, Pavol Michal a Michal Paulec a tiež
Ternera guláš od Andreja Mičuru, Mariána
Sucháňa, Juraja Sucháňa. Vyhodnotený bol
aj Hubertovský guláš, ktorý získal Cenu
Pekný darček sa však ušiel každému zúčastnenému. Po vyhodnotení sa spustil priaznivý vietor, a tak väčšina dospelých i detí
v šantení s drakmi pokračovala.

Za úspešný priebeh treba poďakovať CVČ,
členom YCčka a rodine Šoškovej.
D. Š.

školu navštevoval aj sám autor. Pochádza
z Lodna a po štúdiu slovenčiny a angličtiny
v Banskej Bystrici
pracoval ako redaktor mnohých známych slovenských
periodík. Dnes je
zástupcom šéfredaktora
Literárneho týždenníka
a šéfredaktor magazínu Slovensko.
Do KNM prišiel
predstaviť druhé
vydanie knihy Tlejúce slnko, ktoré hovorí

o živote a diele M. A. Bazovského. Diskusia
však viedla aj k iných osobnostiam slovenského maliarstva a k ostatným dielam tohto
kysuckého spisovateľa,
pretože niektorí študenti ich čítali.
Keďže Dušan Mikolaj daroval niekoľko exemplárov knihy Tlejúce slnko
knižnici, každý, kto má
chuť, si ju môže vypožičať. V regáloch nájdete
i iné tituly tohto autora.
D. Š.

celého dňa nás sprevádzala veselá a priateľ-

ská nálada. Naši starkí vystúpili s humornou scénkou „Cuky a Luky,
čaro aj po rokoch“, na ktorú sa
usilovne a s nadšením intenzívne pripravovali. Pomáhali
pri výbere správnych kostýmov a participovali aj pri výrobe kulís. So starkými sme
chceli ukázať, že nám v CSS
Kamence nie je cudzia moderná doba a jej televízna tvorba.
Seniori sa tejto príležitosti
chytili so cťou a výsledok ich
prípravy bol bravúrny.
Bc. Veronika Plevková

V stredu 3. 10. 2018 sme prijali so starkými pozvanie na X. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Domov domovu 2018.
Usporiadateľom podujatia bol Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Zákamenné pod záštitou ŽSK a predsedníčky Eriky Jurinovej. Podujatie sa konalo
v kultúrnom dome Zákamenné, kde svoje
vystúpenia predstavili prijímatelia sociálnych služieb z 15 zariadení v kraji. Seniori si pripravili na túto milú udalosť rôzne
scénky, spevácke či tanečné vystúpenia.
Program bol naozaj veľmi pestrý a počas

Zvesti

diváka a ktorý navarili Pavol Petrek, Anna
Petreková, Rudolf Šmiček. O Cene diváka
rozhodovali Božena Mokryšová, Katarína
Klimková a Marta Cerchlanová.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli
k úspechu podujatia: manželia Vajdiakovci, Božka a Emil Mokryšovci, Božka Peťková, Božka Fridrichová, Kamil Beliančik,
Matej Huček, manželia Židekovci, Štefan
Podobný, Ľubomír Klimek, Helena Ponechalová, Majka Damašková, Ján Rajtek,
Andrej Kišo, Pavol Zátek. Sponzormi boli:
Autoservis – pneuservis Ján Stolárik,
Veronika Holtánová, Mäsiarstvo Marcel
Svrček, Pohostinstvo Domček Ján Janec,
František Hruška – píla Rudina, Ing. Ján
Hartel – primátor mesta KNM, Vavrín
Randa – poslanec MsZ KNM, OZ Kysucká
kultúra a šport, Patrik Varoš, Lenka Vlčková, ALL drinks – Alena Kormancová,
pekáreň Monika, Lenka Vráblová – pizzeria Dunajov, Matej Fabšík – poslanec VÚC,
COOP Jednota Kamence, Mirka Králiková,
Renáta Michálková, Klub drotárov KNM.
D. Š.
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KULTÚRA

KTORÝ CHUTIL NAJVIAC

JAZYKY HÝBU SVETOM
„Uč sa všetko, čo môžeš, kedykoľvek, kedy môžeš a od hocikoho; vždy raz príde čas, kedy budeš vďačný, že si tak urobil.“ ‒ Sarah Caldwell
Kvôli tematickému dňu, ktorý Európska komisia vyhlásila za deň jazykov, aby v Európe podporila viacjazyčnosť, vstávali piataci
zo ZŠ Nábrežná okolo pol šiestej ráno. Len
tak stíhali prísť do ZŠ Lesní v Jablunkove
na prvú vyučovaciu hodinu. Žiaci sa tam
zúčastnili jazykového vyučovania s cieľom
bližšie sa zoznámiť s jazykom našich susedov, západných i severných. České deti zase
pricestovali do KNM s rovnakým cieľom:
ochutnať slovenčinu. Neservírovali sa však

ŠKOLSTVO

DEŇ JAZYKOV
Už tradične sa v ZŠ Dolinský potok slávil
Európsky deň jazykov. Každá trieda si vyžrebovala jednu európsku krajinu a snažila sa čo najzodpovednejšie pripraviť
a pozháňať materiály o vybranom štáte.
Počas vyučovania potom 10-členná porota hodnotila originalitu,
nápaditosť a aktivitu každej triedy. Kreativite sa
medze nekládli a mnohí
žiaci sa naozaj predviedli
vo viacerých oblastiach.
Nielenže nám podali nové
zaujímavé
informácie
o krajine, krásne vyzdobili triedy, ponúkli nás
typickými
maškrtami,
zaspievali tradičné piesne, zatancovali, obliekli si
kroje, ale naučili nás aj zo-

žiadne delikatesy, ale
lámali si jazyky pri
vyslovovaní nových
slovíčok v rozličných
cudzích
jazykoch.
ZŠ Nábrežná organizuje Európsky deň
jazykov od roku 2012
a už dvakrát aj v spolupráci s Jablunkovom. Do jednotlivých
ročníkov tohto špeciálneho dňa sa vyučujúce jazykov snažia pretaviť hlavnú myšlienku – podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu
rozmanitosť Európy, ktorú je nevyhnutné
zachovávať, chrániť a rozvíjať. Veríme, že
pár slov v cudzom jazyku a to nás aj najviac
potešilo. Zároveň ďakujeme všetkým rodičom, ktorí poskytli chutné občerstvenie
a iné dobroty. Pri príležitosti Európskeho
dňa jazykov navrhovali žiaci na hodinách
cudzieho jazyka a výtvarnej výchovy aj logo
na tričko. Obidve aktivity boli vyhodnotené a najlepšie triedy odmenené. V priebehu

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

prestávok zároveň staršie dievčatá maľovali
na tváre žiakov vlajky rôznych európskych
krajín. Žiaci 8. A triedy počas poslednej hodiny navštívili mestskú knižnicu a pozreli
si veľmi pútavú prezentáciu o rôznych jazykoch sveta, o najrozšírenejšom, mŕtvom
či umelo vytvorenom jazyku a vyskúšali si
tiež podpis v gréčtine.
Celé dopoludnie sa nieslo v duchu
Európy a jazykov. Žiaci boli aktívni, kreatívni (teda s výnimkou
niektorých tried), bavilo ich to
a veríme, že to bola i dobrá motivácia k učeniu sa cudzích jazykov. Akciou sme chceli zdôrazniť,
aké nevyhnutné je pre náš život
ovládanie aspoň 1 cudzieho jazyka, lebo nie nadarmo sa hovorí:
„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si
človekom.“
vyučujúce CJ

ZEMIAKIÁDA
11. 10. 2018 sa uskutočnila v MŠ Litovelská
skvelá rodinná akcia s názvom Zemiakiáda.
Povinná výbava pre každú rodinu bolo 1 kg
zemiakov, ktoré pri vstupe do škôlky odovzdali pani učiteľkám. Akcie sa zúčastnilo
40 rodín, ktoré mali za úlohu splniť 4 súťažné disciplíny. Výhercom sa stala tá rodina, ktorá úlohy zvládla za najkratší čas.
Ako prvé si prítomní vyskúšali sadenie
zemiakov. Rodič ukladal zemiaky do malých krúžkov na zem a dieťa ich muselo
následne po rodičovi zbierať do vedierka.
Hneď po tejto disciplíne nasledovalo nosenie zemiakov v naberačkách. Rodič dostal
menšiu naberačku so zemiakom a dieťa dostalo väčšiu, aby sa minimalizovala šanca,
že mu zemiak cestou niekde uletí. Takto
plne vyzbrojení sa obaja rozbehli ku kužeľu
a naspäť. Samozrejme, zemiaky aj napriek
tomu lietali. Veľmi zábavnou, a tak trochu

sa tak podarilo urobiť aj vďaka tejto akcii
a budeme v tom pokračovať aj v ďalších jazykových projektoch počas školského roka.

oddychovou, úlohou pre našich drobcov,
bol beh s dieťaťom, čiže s vreckom zemiakov na chrbte rodiča po vyznačenej trase. Poslednou disciplínou, a snáď tou úplne
najzábavnejšou, bolo vložiť dieťa do vrecka
od zemiakov, zaviazať ho, naložiť do fúrika
a zabehnúť s takýmto cenným nákladom
celú uličku pred škôlkou. Deti výskali a tešili sa. Maminky sa potili, kým oteckovia to
zvládli ľavou zadnou. Z fúrika lietali topánky, šnúrky a všetko, čo nebolo dostatočne
priviazané alebo schované vo vreci.

Po splnení všetkých
úloh sa zúčastnení
mohli občerstviť v malom bufete a pochutiť si na vynikajúcich
domácich hranolčekoch.
Medzičasom
pani učiteľky spočítali
časy a vybrali víťazov.
Výhercovia dostali po
veľkom vreci zemiakov a každé dieťa rozkošnú zemiakovú medailu. Prirodzene, niektoré deti si poplakali, že nevyhrali, a tak sa
stalo podstatnou súčasťou dňa vysvetliť im,
že dôležité je zúčastniť sa a nie vyhrať.
Na záver výhercovia obetovali svoje výhry
a odovzdali ich pani učiteľkám, takže teraz
môžu pani učiteľky vymýšľať na najbližší
mesiac samé výtvory zo zemiakov. Rodičia
aj ich ratolesti sa tešia na ďalšie súťaže a rodinné chvíle v škôlke.
Mgr. Andrea Vertfeinová
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SPOMIENKY

Odišiel si náhle a potichučky, bez slov a bez
rozlúčky.
Tá rana v srdci stále bolí a už sa nezahojí.
Dňa 6. 11. uplynú 3 roky, čo nás opustil
Cyril GAZDÍK z Kysuckého Nového Mesta
Spomína smútiaca rodina.

Dňa 9. 11. 2018 si pripomíname 5. výročie, kedy
nás náhle opustil
Anton KOMÁR z Kysuckého Nového Mesta
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme.
Kto Ťa mal rád, nezabúda
a kto Ťa poznal, spomína.
S láskou spomína manželka, 2 dcéry a syn
s rodinami.

Bol to smutný deň,
do sĺz a smútku zahalený.
Bol to odchod nečakaný,
vzal anjel do náručia ubolenú smutnú dušičku,
vtisol bozk na líčko bledé
a letel túliac tú dušičku k sebe
do večných výšin v krásne nebe.
Dňa 15. novembra 2018 si pripomíname
3. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš
otec, dedko, brat, švagor, strýko
Milan PAJTÁŠ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, deti, vnuci,
vnučka a ostatná rodina.

Dňa 27. 10. 2018 uplynulo 15 rokov, kedy nás
opustil
Anton FUJAŠ
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka, dcéra, syn, vnučky Deniska
a Vanesska.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí.
Ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Vás nám spomienky v srdci navždy ostanú.
Dňa 3. 11. 2018 uplynie 5 rokov, čo nás opustila
Valéria KOYŠOVÁ

Dňa 12. 9. 2018 sme si pripomenuli 2. smutné
výročie, čo nás opustila naša drahá
Sidónia HOLÚBKOVÁ
S láskou a úctou spomína manžel, deti
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 22. 9. 2018 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia
Ivana VLČKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manželka, deti
s rodinami.

Dňa 3. 11. 2018 si pripomíname 11. výročie
úmrtia môjho manžela, otca, starého otca
Viktora RECHTORÍKA
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia,
dcérka s rodinami.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
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Srdiečko krváca, duša stále boli,
tie rany už ani život nezahojí.
Spomienky s Tebou v srdci si nosíme
a na Teba stále myslíme.
Dňa 11. 11. 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil
Vladko TARÁBEK
Ďakujeme všetkým, čo na neho nezabudli.
S úctou a vďakou spomína manželka Gabika
s rodinou, babka Vilma, ujo Emil, švagor Majo,
kamaráti a aj všetci z práce.

a dňa 12. 11. 2018 si pripomíname nedožité
93. narodeniny
Jozefa KOYŠA
S láskou spomína dcéra s rodinou a syn Ľubomír.

Ten, kto ho poznal, spomenie si
a ten, kto si ho vážil, nezabudne.
Dňa 24. 11. 2018 si pripomenieme 11. výročie,
čo nás navždy opustil môj manžel, otec a starý
otec
Pavol PRIEČKO
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Dňa 23. 11. si pripomenieme 8. smutné výročie,
čo nás navždy opustil
Peter ŠUJANSKÝ
S láskou a úctou spomínajú švagriná a krstné
deti s rodinami.
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S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za neho modlíme.
Dňa 31. októbra uplynuli 4 roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Anton BUGÁŇ z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou na neho spomína celá rodina.

i
SPOMIENKY
Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
zmĺkli mu ústa, stíchol mu krok,
večný odpočinok trvá dvadsiaty rok.
A preto s tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 7. 11. 2018 si pripomíname 20. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
dedko, pradedko, otec, brat
Emil PASTVA st.
S láskou spomínajú vnúčatá a celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Otec, odišiel si rýchlo,
smutný a prázdny je bez Teba život náš,
veríme však, že sa na nás stále pozeráš.
Na to, čím si pre nás bol, zabudnúť sa nedá,
že si našim anjelom a na Zemi strážiš všetkých
nás.
Dňa 15. 11. 2018 si pripomíname tretie smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec,
deduško, brat
Emil PASTVA ml.
S láskou spomínajú syn a dcéra s rodinou.

Dňa 20. 10. 2018 uplynul rok, čo nás navždy
opustila vo veku 92 rokov naša drahá mama
Ilona ŠVAŇOVÁ z Oškerdy
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 5. 11. 2018 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia
Štefana BUČKA
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia
a ostatná smútiaca rodina.

Štefan VESELÝ, nar. 11. 11. 1863 v Zlíne
(Gottwaldov),
zomrel 26. 6. 1931 v Kysuckom Novom Meste
Prišiel si do Kys. N. Mesta zo Zlína, kde si sa
oženil s Františkou, rod. Ďuranovou.
Nepoznali sme Ťa, aj tak spomíname na Teba.
Odpočívaj v pokoji.
S úctou a vďakou spomína pranevesta
Anna, pravnučka Mgr. Anna a pravnuk
Ing. Vl. Palacka, CSc. s rodinou.

Dňa 17. 11. 2018 si pripomenieme nedožitých
80 rokov a zároveň dňa 30. 1. 2019 smutné
6. výročie úmrtia našej drahej mamy a starej
mamy
Margity VRŠANSKEJ, rod. Dirbákovej

Dňa 6. 1. 2019 si pripomenieme smutné
18. výročie úmrtia otca a starého otca
Petra VRŠANSKÉHO
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 8. 11. 2018 si pripomíname 1. smutné
výročie, kedy nás opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko a svokor
Ing. Ferdinand MOJTO z Kys. Nového Mesta
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu
snami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti
s rodinami.

Dňa 27. 10. 2018 sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia
Jozefa ŠKORVÁNKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína manželka, deti,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal,
odišla si nám i všetkým, ktorí sme Ťa radi mali.
Odišla si bez toho, aby nám Tvoje ústa zbohom
dali.
So smútkom v srdci si dňa 1. 11. 2018
pripomíname 5. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša dcéra, sestra a teta
Lucia KOHÚTOVÁ z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína celá rodina.

Aj keď nie sú medzi nami,
v našich srdciach žijú stále s nami.
Dňa 18. 7. sme si pripomenuli 6. smutné výročie,
kedy nás opustil náš milovaný otec a starý otec
Ing. Teodor OČKO

A dňa 27. 10 sme si pripomenuli 2. smutné
výročie, keď nás opustila milovaná mama a stará
mama
Oľga OČKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra
s rodinami.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

Už za mnou neplačte, aj bez sĺz sa dá spomínať,
na hrob kytičku mi dajte a nechajte ma tíško
spať…
Dňa 20. 6. 2018 nás navždy opustila vo veku
83 rokov milovaná manželka, babka, prababka,
sestra Alica ĎURANOVÁ, rod. Zoppová
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke. Naša poďakovanie patrí aj
pohrebnej službe.
S úctou a láskou spomína manžel, dcéra a syn
s rodinami.
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci
oznamujeme, že dňa 9. 9. 2018 vo veku 47 rokov
dotĺklo srdiečko nášho drahého syna, manžela,
otca, brata, švagra a krstného otca
Robka HORVÁTA z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a známy za účasť na poslednej rozlúčke,
za kvetinové dary a slová útechy. Vďaka patrí
pánu dekanov vdp. Holbičkovi, organistke,
kostolníkovi a pohrebnej službe za dôstojnú
rozlúčku.
S úctou manželka a deti, mama a ostatná
smútiaca rodina.

Norbert KRÁLIK
Štefan JUDÁK
Adela DIRBÁKOVÁ
Marcel CHLADEK
Antónia ZAJACOVÁ
Mária KOMOLÍKOVÁ
Cyril KORMAN
Pavlína ORIEŠČÍKOVÁ
Štefan LISKO
Walter BAVLŠÍK
Irena TICHÁ
Eva GAZDÍKOVÁ
Anna ŠVÁBIKOVÁ

Zvesti

48 rokov
63 rokov
86 rokov
76 rokov
77 rokov
68 rokov
92 rokov
82 rokov
59 rokov
56 rokov
76 rokov
68 rokov
76 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI

Mgr. Jozef Novák a Petra Húšťavová
Miloš Pechal a Veronika Krkošová
Ľuboš Sládek a Katarína Škoríková
Tibor Sovík a Terézia Turková
Pavol Guzma a Eva Pijáková
Erik Hanuliak a Beáta Čuntalová
Pavol Pika a Iveta Markovičová
Pavol Horecký a Veronika Kasáková

Tvoje oči navždy zhasli. Tvoje srdce prestalo biť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 28. septembra 2018 nás navždy opustil
vo veku 63 rokov milovaný manžel, otec, starý
otec, brat
Štefan JUDÁK
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
spolupracovníkom, obyvateľom Riečnice
za prejavenú sústrasť. Za dôstojnú rozlúčku
v Mariánskom kostole patrí poďakovanie
p. farárovi Týlešovi, kostolníkovi, organistke,
huslistom a pohrebnej službe.
Smútiaca rodina.
Dňa 11. 10. 2018 vo veku 82 rokov nás opustila
naša milovaná mama, stará mama, prastará
mama, sestra, švagriná, krstná mama
Pavlina ORIEŠČIKOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
známym za účasť na poslednej rozlúčke
a kvetinové dary. Naše poďakovanie za dôstojnú
rozlúčku patrí vdp. dekanovi Petrovi Holbičkovi
a pohrebnej službe.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
a modlitbu.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE

NARODENIE DETÍ

Tomáš Čelko,
Simon Sásik,
Michal Milan Ďurčo

INZERCIA
 Penzión Kysuca príjme do zamestnania údržbára, kuriča.
Tel. kontakt: 0903/550 818
 Ponúkam elektroinštalácie bytov, domov a iných objektov.
č. t. 0914/120 910, 0948/888 530
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Správne znenie tajničky z čísla 10/2018 znie:
„… v noci sa k nej nepritúlite.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Božena Ševecová, Clementisova 1350, KNM – 6,00 €, 2. Mgr. Lýdia
Magátová, Ochodnica 515 – 5,00 €,
3. Martin Belko, Revolučná 1299,

KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme!
Výhercovia si môžu odmenu prevziať
v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa
v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 11/2018 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát

ants, tit,
yak, kavas,
ibis

mravce,
po
anglicky

lano
(zdrob.)

patriaca
umelcovi

strážne
zviera

zväčšovacie sklo

stávala sa
staršou

sýkorka,
po
anglicky

bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 11. 2018.

brodivý
vták

indiánska Letecké
trofej
opravovne

stlačili
patriaci
Tibkovi

koniec
modlitby

tempo

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

1. časť
tajničky

3. časť
tajničky
mliečny
výrobok
patriaci
Otovi

klapka
(skr.)

čisti
praním
tibetský
kopytník

divány
(zastar.)
systém
kvality

popevok
ruský
súhlas

2. časť
tajničky

kučera
(zastar.)

turecký
žandár

okatá
žena

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti

americký
papagáj

výlučok
z oka
Ondrej
(dom.)
povala
(nár.)
žrde
na vozoch

otec
(hovor.)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

4
(rím.)
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Konfucius: Céder a borovica ani v krutých mrazoch … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

11

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 10/2018: „učebnica“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Damiánko Majtinek, Belanského 557, 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. 11. 2018. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie
doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne
doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 11. 2018, získa vecnú
odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Nástroj na kosenie.
2. Kruhovité útvary.
3. Kto varí.
4. Časti chôdze.
5. Jednoduché svietidlo.
6. Zlatnícka miera.
7. Kríčky.
8. Zimník.
pomôcka: karát

Zaslaním správneho znenia tajničky dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov
nájdete na webovom sídle mesta.

Zvesti
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LUKÁŠ PRÍVARA
ZVÍŤAZIL V DULOVE
V nedeľu 21. októbra sa uskutočnil už
48. ročník populárnych cestných pretekov
Behu okolo Dulova. Bežci nášho klubu na
tomto podujatí už tradične úspešne reprezentujú naše mesto a klub. Nebolo tomu
inak ani v tomto roku. Najlepší výsledok
dosiahol Lukáš Prívara, ktorý s prehľadom
zvíťazil v hlavnej kategórii mužov pred
Š. Šteﬁnom (AK Spartak Dubnica nad Váhom). Lucka Ondrúšková v záverečnom ﬁniši predbehla B. Gombárovú (AK Spartak
Dubnica nad Váhom) a zvíťazila o dve
sekundy. Medzi juniormi dobehol Peter
Plánka (ešte len žiak) piaty a Alex Nevedel
siedmy. Michal Dančík v žiackej kategórii

DETSKÉ LETNÉ
SÚSTREDENIA
(pokračovanie zo str. 1)
rému sa podarí na bežne zarybnenom revíri uloviť jedného kapra za deň,
často podľahne panike a pod
tlakom adrenalínu urobí nejakú chybu a rybu stratí. V Žywci
každé dieťa zdolalo 30–50 rýb
rôznych veľkostí a druhov
každý deň, čím získalo určitú
zručnosť pri zdolávaní a podoberaní v rôznych situáciách.
Pani Zawadová s personálom
sa postarala o rybacie špeciality vynikajúcej poľskej kuchyne
a vybavila každého účastníka
darčekom – pečeným duhákom
v náleve. Ubytovanie niekoľko
metrov od vodnej hladiny dotváralo celkovú atmosféru z pobytu. Poďakovanie za asistenciu pri práci s deťmi na
sústredení v Žiwci patrí rodičom Michalovi
Ivánkovi, Pavlovi Lašovi a Janovi Bírovi.
Dlhoročnou tradíciou je, že pre deti z KNM
a okolia poskytuje MO SRZ KNM bezplatne
svoju rybársku chatu „Okál“, ktorá stojí pri
vodnej nádrži Neslušanka. Vďaka ponuke
člena základnej organizácie Jozefa Kováča,
ktorý v súčasnosti obohatil rady vedúcich
rybárskych krúžkov, bolo možné rozdeliť
deti rôznych vekových skupín na dve stanoviská. Pán Kováč, ako veľmi skúsený rybár
v love rýb na boilies, sa podujal pripraviť
starším členom detského rybárskeho krúžku ubytovanie v bivakoch. Chlapci zažili
4 dni pod vedením skutočného odborníka
a veľa toho nenaspali, pretože práve v nočných hodinách boli kapry najaktívnejšie.
Skupina starších žiakov napokon ulovila
vyše 50 kaprov, z toho 3 boli nad 80 cm.
Mladšie deti mali trochu pestrejší program,
predsa len je lov na boilies náročnejšou
disciplínou vyžadujúcou veľkú dávku tr-

pezlivosti. Najčastejšie lovenými rybami
boli pleskáče, malé kapry, liene a červenice.
Mnohým začiatočníkom sa podarilo predsa
len uloviť aj kapra na boilies. Významnú po-

moc pri práci s deťmi zabezpečoval aj bývalý
člen krúžku, teraz už dospelý rybár Andrej
Vároš, ktorý
sa do práce
s deťmi natoľko zanietil, že
sám plánuje
stať sa vedúcim krúžku.
O svoje skúsenosti s lovom
kapra na boilies sa prišiel
s deťmi podeliť aj Ing. Marián Mihalda.
Obedy sponzoroval
pán
Marek Ševčík
majiteľ motorestu Skalka.
Vďaka takejto
významnej ﬁnančnej úspo-

re môžeme zakúpiť omnoho viac materiálu
a pomôcok, potrebných pre celoročný chod
krúžku. Poďakovať treba učiteľom z Centra
voľného času, predovšetkým Mgr. Janke
Pavlusíkovej a Márii Klušákovej, ktoré
deťom pripravovali raňajky a večere,
zabezpečovali výdaj obedov a celkovo
hladký priebeh sústredenia. Za celoročnú podporu práce s deťmi a mládežou
v detských rybárskych krúžkov patrí
poďakovanie vedeniu CVČ Mgr. Kamile
Bendovej a celému jej pracovnému tímu.
V neposlednom rade výboru a členom
MO Slovenského rybárskeho zväzu
v KNM na čele s Ľubomírom Mičianom,
a všetkým rodičom a podporovateľom
práce s deťmi a mládežou, predovšetkým
Petrovi Ondrušovi – rybárske potreby
Sniky, ktorý nielen počas sústredenia,
ale aj celoročne významným spôsobom
podporoval detský rybársky krúžok v KNM.
Mgr. Dušan Jaššo

INZP 10/2018
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ŠPORT

vybojoval druhé miesto,
Nicolas Nevedel obsadil
10. miesto. Medzi žiačkami skončila Veronika
Čurajová tretia, Magdalena Malíková šiesta.
Vo veteránskej kategórii
(muži nad 60 r.) dobehol
Vladimír Káčerík šiesty.
Mgr. Milan Slivka

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk / Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

15. 10. – 16. 11. 2018
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava najlepších výtvarných prác celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí.
Organizuje Kysucká hvezdáreň.
3. 10. - 27. 11. 2018
Kaštieľ Radoľa
Študenti a ich umenie
Výstava prác študentov Súkromnej umeleckej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici.

KULTÚRNE SPEKTRUM

24. 9. – 30. 11. 2018
Mestská knižnica KNM
Farby jesene
Výtvarná súťaž na jesennú tému. Práce
prineste do knižnice do konca novembra
do knižnice, kde budú vystavené. Najkrajšie
odmeníme.
1. 11. – 30. 11. 2018, 9.00 – 18.00 h.
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara Mariána Čapku
Vás pozývajú na prezentačné výstavy. V novembri vystavuje Zuzana Miškovská.
2. 11. 2018, 18.00 h.
Mládežnícka klubovňa
Strašidelné hry v YCčku
Spoločenské hry v tme, s pomaľovanou tvárou pre deti a mládež.
3. 11. 2018
Chodníkom V. Galvánka
6. ročník podujatia Chodníkom V. Galvánka.
5. – 30. 11. 2018
Mestská knižnica KNM
Výpredaj vyradených kníh z fondu
knižnice
Výpredaj vyradených kníh. Všetko v cene
od 0,20 do
0,50 €.

9. 11. 2018, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi dobrovoľným darcom vykonáva
NTS SR.

25. 11. 2018, 18.00 h.
Dom kultúry KNM
Lenka Filipová so sprievodnou kapelou

10. 11. 2018
Martinský výstup
Výstup na Šíp a Havran vo Veľkej Fatre.
11. 11. 2018, 16.00 h.
Mládežnícka klubovňa
Origamy workshop + jazykolamy z celého sveta
Čo všetko sa dá vyrobiť z papiera sa dozvieš
na workshope na Medzinárodný deň origamy. A popletieš si tiež jazyk jazykolammi
z celého sveta.
14. 11. 2018, 10.45 h.
Dom kultúry KNM
Deň študentstva
Vyhodnotenie úspešných študentov stredných škôl.
17. 11. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Divadelno-improvizačné predstavenie Účinkujú: Zuzana Papíková,
Vladimír Papík, František Tulec, Pavol Zátek.
vstupné: 5 €
17. 11. 2018
Zamykanie Kysuckej brány
Výstup na Brodnianku, 17. ročník Zamykania Kysuckej brány.
19. 11. 2018
Mládežnícka klubovňa
Deň Monopolov s YCčkom
Príďte si s Mestským mládežníckym parlamentom zahrať skvelú hru Monopoly.
24. 11. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Katarínska country zábava s Niagarou
Zaujímavý program, tombola, grilované špeciality, cigánska, strapačky, čapované pivo.
Hrať bude Ľudová hudba bratov Minárikovcov a DJ Munko.
vstupné: 10 € (pivo, káva, minerálka a chlieb)

V rámci koncertného tour 2018 vystúpi česká speváčka, gitaristka a hudobná
skladateľka v jednej osobe Lenka Filipová
so svojimi hosťami. Spoločne ponúknu
úpravy klasických skladieb, najznámejšie
speváčkine hity a aj malú ochutnávku piesní, ktoré sa čoskoro objavia na Filipovej novom albume.
vstupenky predáva Ticketportal
25. 11. 2018
Sliezske Beskydy
Výstup na Veľký Stožek
a Filipka.

28. 11. 2018
Mládežnícka klubovňa
Deň toastov
Pozývame deti a mladých.
28. 11. 2018, 8.00 h.
Dom kultúry KNM
Prezentácia stredných škôl
Neviete sa rozhodnúť, kam na strednú školu? Stredné školy z KNM predstavia svojej
študijné odbory.
29. 11. 2018
Dom kultúry KNM
Koncert k 65. výročiu založenia školy
Koncert k 65. výročiu založenia ZUŠ, vystúpia žiaci a pedagógovia.
1. 12. 2018
Mikulášsky lunochodecký výstup
16. ročník mikulášskeho „lunochodeckého“
výstupu na Tábor.
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