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MILÍ SPOLUOBČANIA,
pomaly sa blíži 7. december. Je to deň, keď
sa na mestskom úrade bude konať ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v novom zložení. Po dvanástich rokoch
sa nezúčastním tohto zasadnutia, nakoľko
som sa rozhodol odísť z komunálnej politiky a nekandidovať. Chcem preto aj pri tejto
príležitosti ešte raz poďakovať za spoluprácu kolegom, poslancom, občanom.
Zároveň sa blížia najkrajšie sviatky v roku,
keď si v duchu kresťanskej tradície pripomíname narodenie nášho spasiteľa. Chcem
Vám popriať krásne, požehnané, spokojné
a štedré Vianoce. Želám Vám tiež zdravie,
ktoré je také dôležité. Čaká nás zasadnutie za prestretý stôl spoločne s najbližšími,
večer, ktorý bude plný prekvapení a lásky.
Preto si užime tieto sviatky a nechajme preniknúť do našich duší kúzlo Vianoc.
Ing. Ján Hartel

KYSUCKÉ ULICE
DOSTALI IDENTITU
NEZABUDLI
NA 100. VÝROČIE

Ešte v auguste získala Murgašova ulica, ako prvá v meste, novú podobu.
Nápad priniesť do ulíc umenie skrsol
v hlave poslanca MsZ Mateja Fabšíka.
Nevyužité plochy na budovách, ktoré
sú majetkom mesta, dostávajú novú
tvár. Konkrétne na tej prvej ulici dostala stena energobloku Murgašovu tvár.
Motív známky, kde je zobrazený tento
slovenský vedec, nasprejovali miestni
umelci Filip Svrček a Erik Šoška. (fotograﬁa na titulnej strane) Už krátko na to
sa objavila na energobloku na Štúrovej
ulici tvár človeka, ktorý kodiﬁkoval
slovenský spisovný jazyk. Neúnavní dobrovoľníci pokračovali vo svojej
práci na Ulici 9. mája, kde je zvečnená
ikonická fotograﬁa z oslobodzovania
a Sládkovičovej ulici. Plánovali sa pustiť i do Revolučnej ulice, ale umiestnenie maľby malo byť na bytovom dome,
získať súhlas nadpolovičnej väčšiny
vlastníkov nebol jednoduchý proces.
A nakoniec takýto súhlas ani nedostali.

V nedeľu 11. novembra na Slovensku
doznievala povolebná noc. Hlasy boli
sčítané a v mestách i obciach bolo
rozhodnuté o nových primátoroch,
starostoch a poslancoch. Na okraji záujmu politikov, najmä tých regionálnych, zostalo jedno z najväčších výročí
tohto roku. Presne pred 100 rokmi,
11. 11. 1918 o 11. hodine, sa skončila
1. svetová vojna vtedy ešte nazývaná
Veľkou vojnou – dovtedy najkrvavejší
vojnový konﬂikt v dejinách.
V Kysuckom Novom Meste však nezabudli. Občianske združenie Dubie
v spolupráci s Kysuckým múzeom
v Čadci zorganizovalo pietnu spomienku na obete Veľkej vojny z radov
občanov mesta. Tá sa konala v numericky symbolickom termíne 11. 11.
o 11,11 hod. Na mestskom cintoríne
sa pred pamätníkom s menami 54 padlých Kysuckonovomešťanov stretli viac

viac na str. 3

viac na str. 4
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VÁŽENÍ OBYVATELIA KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA,

s veľkou pokorou som prijal výsledky komunálnych volieb. Je to pre mňa veľká
česť a zároveň zodpovednosť voči všetkým
obyvateľom nášho mesta.
Chcem ubezpečiť všetkých, aj tých, ktorí mali iného favorita, že moja práca sa

MESTO INFORMUJE

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
V sobotu 10. novembra sa konali voľby
do orgánov samosprávy. 48 %, 12 541 voličov využilo možnosť vyjadriť svoj názor
a ovplyvniť zostavu mestského zastupiteľstva či to, kto bude zastávať funkciu primátora mesta. Takáto účasť bola prekvapením,
v minulých rokoch pristúpilo k volebným
urnám viac voličov. Všetky volebné miestnosti 13 okrskov boli pre voličov otvorené
od 7.00 hod. Voliči prichádzali k volebným
urnám od tejto rannej hodiny do 22.00
hod. nepretržite. Priebeh volieb bol plynulý a bezproblémový. Niektoré miestnosti
navštívili i pozorovatelia.
Po sčítaní všetkých platných hlasov, čo bolo
v prípade voľby primátora 5 906, bolo poradie kandidátov nasledovné:
1. Ing. Marián Mihalda
2 255
2. Mgr. Matej Fabšík
1 927
3. Prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
594

bude niesť v duchu môjho volebného hesla
„SPOLU ŽIME, SPOLU ROZHODUJME“
a urobím všetko preto, aby sme boli hrdými občanmi Kysuckého Nového Mesta.
Kysucké Nové Mesto má nového primátora po 12 rokoch. Nakoľko som bol predchádzajúce 4 roky poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom Komisie
ochrany životného prostredia, poznám
fungovanie nášho mesta. Mesto čakajú
zmeny v manažmente ľudských zdrojov
a ﬁnančných prostriedkov, ktoré budú
viesť predovšetkým k zvýšeniu transparentnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených ﬁnancií z mestskej kasy. Mojim
cieľom je od začiatku mandátu pracovať
na plnení našich plánov, rozšíriť spoluprácu medzi mestom a súkromným a neziskovým sektorom v meste, zlepšiť komuniká-

ciu mesta, zaviesť moderné a inovatívne
metódy práce na mestskom úrade. Cieľov
a plánov máme veľa, verím, že sa nám podarí ich dosiahnuť.
Zároveň chcem zablahoželať všetkým poslancom ku zvoleniu. Čas ukáže, aká bude
vzájomná spolupráca, avšak ja som optimista a verím, že budeme ťahať za jeden
povraz, aby sme dokázali naplniť čo najviac z našich predvolebných predsavzatí.
Obraciam sa na Vás, občania nášho mesta,
aby ste pozorne sledovali a vnímali dianie v našom meste, prácu vedenia mesta
a prácu svojich poslancov. Nech sú všetci
poslanci Vašim prvým kontaktom s mestským úradom, ktorí budú tlmočiť Vaše
potreby a požiadavky a budú pracovať pre
Vás. Aby ste s našou prácou boli spokojní.
Ing. Marián Mihalda

4. Ing. Rudolf Drexler
5. JUDr. Ľubomír Ježo
6. Mgr. Andrea Starinská
7. Ing. Vavrín Randa
8. Pavel Švaňa
9. Mgr. František Šerík
10. Jaroslav Šidlo

4. Ing. Lukáš Vojsovič
vol. obvod č. 3:
1. Jozef Jakubík
2. Mgr. Ing. Ondrej Holienčík
vol. obvod č. 4:
1. Mgr. František Šerík
2. Patrik Varoš
3. Ing. Ľubomír Golis
vol. obvod č. 5:
1. Ing. Pavol Kobrtek
2. Mgr. Daniel Bandura
vol. obvod č. 6:
1. PhDr. Martin Priečko, PhD.
2. JUDr. Ľubomír Ježo
vol. obvod č. 7:
1. Elena Holienčíková
vol. obvod č. 8:
1. Ing. Vladimír Svrček

375
250
154
152
85
71
43

V prípade voľby poslancov zastupiteľstva
bolo odovzdaných 5 870 platných hlasov.
Voliči si zvolili v jednotlivých obvodoch
týchto zástupcov:
vol. obvod č. 1:
1. Mgr. Matej Fabšík
664
2. Ing. Marián Mihalda
580
3. Dušan Mičian
565
4. Ing. Vavrín Randa
442
náhradník: Jaroslav Šidlo
259
vol. obvod č. 2:
1. Ivan Poláček
692
2. Prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
627
3. Ing. Igor Behúň
397

320
293
278
434
378
343
205
199
377
268
161
65
D. Š.

ČO JE TO SSEBOX?

Dobrá nálada, hudba, spev aj tanec. To všetko bolo na 5. stretnutí
Hornouličanov, ktoré sa konalo 30. 10. 2018. Tešíme sa na budúce.
O. V.

Poznáte to, mobil sa vám vybije vždy, keď to najmenej čakáte. My
však za vás vyriešime aj tento problém. Nabite si ho v SSEboxe
v knižnici v čitárni. SSEbox je jednoduchá nabíjačka, v ktorej si
môžete na verejne dostupnom mieste bezplatne dobiť svoj mobil,
alebo tablet. Obsahuje niekoľko konektorov, vďaka čomu si môžete nabiť akýkoľvek typ telefónu.
K najbližšiemu SSEboxu vás dovedie mobilná aplikácia Moja SSE, pretože
obsahuje praktickú funkciu navigácie.
Nájdete v nej zoznam všetkých prevádzok, v ktorých sa SSEboxy nachádzajú, a tak budete mať všetky SSEboxy
na Slovensku vždy poruke.
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bude distribuované do novinových stánkov až 7. 1. 2019.

U Ospravedlňujeme sa za tlačovú chybu
vo vydaní Zvestí KNM č. 11/2018. Cestovný poriadok je platný od 10. 12. 2018.

Zhotoviteľom rekonštrukcie chodníka bola
stavebná ﬁrma STAVREAL-SLOVAKIA,
s.r.o. so svojou technikou a kmeňovými
i brigádnymi zamestnancami. Ich prístup,
profesionalita, reakcia na potreby obyvateľov rodinných domov je hodná pochvaly.
Vystupovanie, komunikácia kmeňových
zamestnancov bola veľmi ústretová, pochvalu si zaslúžia brigádnici z Revúcej, ktorí i počas veľkých letných horúčav nestrácali optimizmus a zmysel pre prácu.
Toto ocenili i jednotliví obyvatelia tým, že
im ponúkli kávu, zákusok, zaliali hrnčekovú polievku, poskytli im vodu, priestor na
uchovanie náradia, techniky i doplnkovej
potreby (dosky, fúrik…). Tu sa stretla prívetivosť obyvateľov rodinných domov s realizátorskou ﬁrmou projektu v súzvuku s emocionálnou, ľudskou ochotou a dobrotou.
Prvé okamihy po odsunutí techniky ukazujú, že chodník je veľmi využívaný a návštevnosť chodcov, ktorí sa presunuli z cesty
na chodník je prekvapujúca, lebo chodník
M. Benku je lokalitou ústiacou do centrálnej mestskej zóny. Nový chodník je nielen
bezpečným cestným prostriedkom, ale aj
estetický a okrasou ulice M. Benku a okresného mesta Kysucké Nové Mesto.
PaedDr. A. Janíčková

Vďaka Vám, opatrovateľky.
Opäť končí ďalší rok, v ktorom opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyne nášho mesta,
vykonávajú svoju náročnú prácu. Chcem
im preto, nielen vo svojom mene, ale aj za
všetkých opatrovaných, či za príbuzných,
ktorí nemohli svojim drahým poskytnúť
starostlivosť, lebo sú zamestnaní alebo
bývajú mimo nášho mesta, úprimne a zo
srdca poďakovať. Opatrovanie nie je pre
väčšinu z nich len zamestnaním, ale aj poslaním. Opatrovateľka predsa nezabezpečuje len fyzické potreby opatrovaného, ale
je aj utešiteľkou, spoločníčkou, spojivkom
so svetom za dverami bytu, či sprostredkovateľkou správ. Často sa stáva aj ďalším
členom rodiny.
Za kvalitu ich práce hovorí skutočnosť, ktorú uviedol primátor mesta na mestskom
zastupiteľstve dňa 24. 10. 2018 pri odpočte za uplynulé obdobie: „Naša“ opatrovateľská služba bola vyhodnotená ako najlepšia
v Žilinskom kraji.
Tak ešte raz posielam opatrovateľkám nášho mesta velikánske ĎAKUJEM a prajem
im v ich práci, ale aj osobnom živote, veľa
krásnych chvíľ, zdravia, šťastia, pohody
a hlavne Božie požehnanie.
Bc. Janka Virdzeková,
zodpovedná za úsek
opatrovateľskej služby

prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť
Antechnet, s. r. o.
Podrobný program rokovania poslancov
bude uverejnený na webovej stránke mesta.

Okresný súd Žilina žiada nové voľby prísediacich.
Informácie o tom, ktorý občan môže byť
zvolený a za akých podmienok, nájdete na
webovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk. Ak máte záujem byť kandidátom
na prísediaceho na obdobie 2018 – 2022,
zašlite svoju žiadosť do 31. 12. 2018 primátorovi mesta KNM spolu s vyplnenými
tlačivami, ktoré tiež nájdete na stránke.

U Z dôvodu vianočných a novoročných
sviatkov januárové vydanie Zvestí KNM



ECHO MESIACA

Poďakovanie zubárke
Vyslovujeme veľké poďakovanie pani
MUDr. Alene Lukačovičovej, že zostala dlhšie pracovať ako zubná lekárka, mohla si
užívať dôchodok, ale obetovala sa pre nás
pacientov, aby sme nemuseli chodiť do Žiliny a pod. Novonastupujúcej lekárke pani
MUDr. Tatiane Murzukovej z Ukrajiny želáme veľa úspechov v práci, trpezlivých pacientov. V osobnom živote zdravie a šťastie.
Taktiež ďakujeme sestričke p. Alene Majcovej za ochotu a milý prístup k pacientom.
vďační pacienti

Benkova ulica zažiarila novým šatom
chodníka
Počas letných mesiacov roku 2018 sa uskutočnila rekonštrukcia pravej strany chodníka na ulici pomenovanej po veľkom slovenskom maliarovi Martinovi Benkovi.
Rekonštrukciu privítali obyvatelia rodinných domov a iniciatívne začali upravovať
svoje oplotenia. Pôvodný asfaltový povrch
chodníka bol v nevyhovujúcom technickom
stave, pričom jeho prechod bol problémový
pre nerovnosť. Realizáciou boli odstránené
nevyhovujúce pôvodné obrubníky, betónový
podklad, osadené boli nové obrubníky a do
nového podkladu uložená zámková dlažba.
Veľkou prednosťou pre obyvateľov je, že
chodník je upravený bezbariérovo s plochou
sklonu ku každému rodinnému domu.

OZNAMY
Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva
Dňa 7. decembra (piatok) o 13,00 hod. sa
uskutoční v zasadačke Mestského úradu
v KNM ustanovujúce zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie
je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť

KYSUCKÉ ULICE
DOSTALI IDENTITU
(pokračovanie zo str. 1)
Prvé obrazy vznikli v rámci predvolebnej
kampane kandidáta Mateja Fabšíka, ktorý
ich aj ﬁnancoval. Ako sám hovorí: „Chcel
som totiž, aby po kampani aj niečo ostalo,
a tiež som chcel ukázať, že veci sa dajú robiť jednoducho, efektívne, najmä ak nechý-

Zvesti

Voľby prísediacich na súde
Obecné zastupiteľstvá volia v obvode príslušného súdu kandidátov z radov občanov prísediacich. Od ostatnej voľby prísediacich výrazne poklesol ich počet, preto
ba chuť, nadšenie a aktívni ľudia.“ Napriek
tomu, že voľby sú už za nami, nechcú aktivisti s touto aktivitou prestať. Chcú vypracovať projekty pre ozvláštnenie i iných ulíc
a ﬁnancovať ich prostredníctvom grantov,
dotácií či súkromných zdrojov.
Obrazy vznikali doslova zo dňa na deň
a obyvateľov milo prekvapili. Kreatívny nápad umelecky znázorniť dejateľov, či uda-

losti, ktoré ulice nášho mesta nesú vo svojom názve, je naozaj originálny. Potvrdzujú
to i slová Mateja Fabšíka: „Ukázalo sa, že sa
obrazy ľuďom páčia a majú veľkú odozvu.
Projekt identity ulíc môže byť jednou z turistických atrakcií v našom meste, keďže
ide o slovenský unikát.“
D. Š.
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ŠIKOVNÉ RUKY TVORIA
PEKNÉ MESTO
Súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinovú výzdobu) má v našom
meste tradíciu už 9 rokov. Do uplynulého
ročníka sa prihlásilo 15 súťažiacich z celého mesta, medzi množstvom žien dominovali traja muži. Členovia Komisie ochrany
životného
prostredia pri
MsZ hodnotili
jednotlivé súťažné pozemky
trikrát z dôvodu
objektívnosti,
že sa súťažiaci
o pozemok starali od jari do jesene.
Slávnostné vyhodnotenie sa

SPRAVODAJSTVO

SNAŽÍME SA
Moja vyrovnanosť vzišla zo snahy dávať
a nie z potreby môjho okolia.
Po celú dobu, keď budem dávať druhým
závislým z celého srdca a z hĺbky duše to,
čo som bezplatne sám dostal a nebudem
za to nič žiadať, budem žiť dobrý život.
Pred zmenou životného štýlu som nebol
schopný spraviť pre druhých čo i len maličkosť, aby som za to nič nežiadal. Netušil
som, že hneď, ako začnem dávať bez oča-

NEZABUDLI
NA 100. VÝROČIE
(pokračovanie zo str. 1)
ako tri desiatky tých, ktorým nie je odkaz
obetí vojny ľahostajný. A cestu si našli aj tí,
ktorí mali za sebou dlhú volebnú noc – politickí zástupcovia mesta. Zapálenou sviečkou či kytičkou si pamiatku padlých uctili dosluhujúci primátor Ing. Ján Hartel
i jeho nástupca Ing. Marián Mihalda, traja
novozvolení poslanci z Kysuckého Nového
Mesta a dokonca i jeden poslanec zo susednej Radole.
V úvode spomienkovej slávnosti privítal
všetkých zúčastnených hlavný organizátor
a moderátor akcie Ing. Ľubomír Jánoška.
Zarezonovali najmä jeho slová
o možnostiach zmeny umiestnenia pamätníka, resp. jeho
zveľadenia. Potom sa zúčastneným prihovoril primátor mesta
Ing. Ján Hartel, ktorý okrem
iného poukázal na dejinnú
stopu Kysučanov v 1. svetovej
vojne.
Presne o 11 hodine a 11 minúte
spoločne položili Ing. Jánoška

konalo v pondelok 5. novembra v obradnej
sieni mestského úradu. Z rúk primátora
mesta Ing. Jána Hartela a predsedu komisie Ing. Mariána Mihaldu si prevzali víťazi ďakovný list a ﬁnančnú odmenu. Ako
vo svojom príhovore povedal primátor,
ﬁnančná odmena je len malým ocenením
ich práce, veď okrem materiálu, ľudia investujú do tejto
krásy najmä svoju
prácu. Predseda
komisie tiež poďakoval prítomným za ich snahu
a konštatoval, že
je výborné, že sa
častejšie stretáva
s informáciami,
že kvetinovú výzdobu nenapádajú vandali tak, ako

to bolo v minulosti. Celkovo bola odovzdaná suma 610 €.
V závere chcem konštatovať, že pri hodnotení som si všimla aj iné nádherne upravené pozemky, ktoré do súťaže neboli zapojené. Aj týmto obyvateľom, ktorí sa o tieto
časti pri domoch starajú, patrí veľké poďakovanie.
Výsledky:
kategória Dolné mesto: 1. Ing. Jana Špiriaková, Matice slovenskej; 2. Terézia Marčanová, Eva Koptáková, Matice slovenskej;
3. Eva Ďuriaková, Matice slovenskej; 4. Stanislav Kohút, Dana Kokošíková, Lipová
Kategória Horné mesto: 1. Alena Nováková, Anna Kubištová, ČSA; 2. František Ševčík, ČSA; 3. Frederika Maťašovská, 9. mája;
4. Mgr. Anna Mináriková, ČSA
kategória Verejné inštitúcie: 1. CSS Kamence,
Štúrova ul.; 2. CSS Kamence, Litovelská ul.
D. Š.

kávania, alebo požiadaviek na odmenu, na
moje prekvapenie začnem dostávať. Tak,
ako iní závislí, aj ja dostávam dar „vyrovnanosti“, vyrovnanosť v živote abstinenta,
k sebe samému, ale predovšetkým vo vzťahu k Bohu. A do srdca čerpám lásku od ľudí,
ktorým som bol cudzí a ktorých som nepoznal ani ja.
Aj to je jedna z priorít pri doliečovaní zo
strašných závislostí ohrozujúcich naše životy, životy spoluzávislých, ktorá nás posúva vpred k úžasnému triezvemu životu.

Z príspevkov členov Klubu abstinentov
spracoval Palo Hrubý, predseda AK Kysuca.
„Je dobré byť bohatým a silný, ale je lepšie,
ak ťa ľúbia priatelia.“ Euripides
Členovia Abstinentského klubu Kysuca
sa stretávajú každý
utorok o 16.00 hod.
v CVČ sv. Jakuba.
Stretnutia sa môže
zúčastniť každý, kto
bojuje so závislosťou.

a Ing. Hartel veniec k pamätníku obetiam
Veľkej vojny, čím sa Kysuckonovomešťania
pripojili k celoeurópskym oslavám konca
1. svetovej vojny.
Po akte kladenia vencov nasledoval exkurz
do histórie, keď roky 1914 – 1918 prítomným priblížil autor tohto článku. V referáte
sa postupne dotkol dopadu vojny na Európu a svet, priblížil najväčšie bojiská a vyčíslil straty. Za použitia podobných ukazovateľov priblížil i dopad na mesto a blízke
okolie a zároveň, podobne ako Ing. Jánoška
poukázal na nedôstojné umiestnenie pamätníka, ktorý je opretý o stenu starej márnice, kde bol umiestnený po zrušení starého cintorína v dnešnom mestskom parku.

Nasledoval príhovor novozvoleného poslanca, etnológa – historika PhDr. Martina Priečka PhD., ktorý poukázal na nutnosť pripomínať najmä mládeži takéto dejinné udalosti,
nakoľko aj zo svojej pedagogickej praxe má
poznatky o čoraz väčšej nevedomosti mladých o podobných tragických historických
míľnikoch, ich príčinách a dôsledkoch.
Potom už dostal slovo novozvolený primátor Ing. Marián Mihalda, ktorý vysoko ocenil organizáciu pietnej spomienky a zároveň
poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zároveň sa stotožnil s názorom o nešťastnom umiestnení pamätníka a vyslovil prianie, aby si v budúcnosti našiel svoje miesto
tam, kde bude občanom i návštevníkom
mesta denno-denne pripomínať nezmyselnosť vojny.
Po príhovoroch si zúčastnení
uctili obete 1. svetovej vojny
minútou ticha, položením kytičiek k pamätníku a zapálením
sviečok. Domov všetci odchádzali s hrdosťou a dobrým pocitom, že nezabudli…
Mário Janík
foto: Lenka Brodňanová

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

4

ROČNÍK XXV. • DECEMBER 2018

i
PROJEKT ÚPRAVA
ZÁHRADY PRI KNIŽNICI
Priestor pri budove mestskej knižnice často
využívame my z knižnice a miestna komunita na organizovanie podujatí. Pred dvoma
rokmi prebehli prvé úpravy priestoru – vybudovali sa spevnené plochy a nakúpil sa
mobiliár. Avšak tejto záhrade stále niečo
chýbalo. Preto sme sa rozhodli vypracovať
projekt Úpravy záhrady pri knižnici. Jeho
cieľom bolo skrášliť a dotvoriť priestor tak,
aby tu ľudia radi trávili radi svoj voľný čas.
Zámerom projektu bolo zveľadiť priestor
drevinami, ktoré vytvoria živý plot. Zároveň

celý priestor upraviť výsadbou drevín a kvetov. Následne tiež tento zelený priestor dotvoriť prvkami drobnej architektúry. Pre
deti bol v priestore osadený drevený detský
domček a pre príjemné posedenie pre mládež a dospelých na laviciach osadený slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici, chceli
sme ju výtvarne ozvláštniť – do častí plotu
sme osadili dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľovali výjavy z kníh. Poslednou bodkou
v záhrade je knižná búdka, aby ľudia mohli
tráviť čas čítaním.
V priebehu budúceho leta, a aj tých ďalších
liet, tu chceme organizovať ďalšie podu-

jatia, čítania a najmä prevádzkovať letnú
čitáreň. Chceme, aby táto záhrada bola
príjemnou zelenou oázou uprostred mesta
pre všetkých. Projekt bol realizovaný vďaka
ﬁnančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja vo výške 1 500 €, spoluﬁnancovanie predstavovalo čiastku 305 €.
Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí
Údržbe mesta a dobrovoľníkom.
D. Š.

Knižnice ako vzdelávacie inštitúcie majú za úlohu napomáhať
zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. Z tohto dôvodu Mestská knižnica KNM
tento rok s ﬁnančnou podporou Žilinského samosprávneho
kraja (734 €) zakúpila 3D tlačiareň značky Prusa.
Pozvanie na predstavenie novej 3D tlačiarne prijal 9. ročník
ZŠ Nábrežná a pani učiteľky
Jantošíková a Kováčová. Žiaci

sa tak v rámci hodín
matematiky a fyziky
dozvedeli, ako sa aj tieto predmety podieľajú
na technológii, ktorá
za 3D tlačiarňou stojí.
Na prednáške mohli
priamo sledovať, ako
sa s tlačiarňou pracuje. Žiaci tak zistili, že
najzložitejšia časť ich
čaká na začiatku, keď
musia nahriať tlačiareň

DOBROVOĽNÍCI A AUTISTI
V JEDNOM PROJEKTE
Občianske združenie Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom v KNM realizovalo
projekt s názvom Vytvorme v spoločnosti
priestor aj pre deti s autizmom. Hlavným
cieľom tohto projektu bolo umožnenie kvalitnejšieho prvého kontaktu a následnej
komunikácie medzi deťmi a mládežou s autizmom a dobrovoľníkmi z radov Mládežníckej organizácie SYTEV v KNM a YC Mládežníckej klubovne. Za týmto účelom boli
zakúpené špeciálne perá s možnosťou

LAMPIÓNY
NA KAMENCOCH
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských
škôl na Slovensku. Každoročne sa organizuje 4. novembra. Aj MŠ 9. mája sa 3. rok
úspešne zapojila do tejto výnimočnej akcie.
V predstihu sme realizovali Týždeň hraných
a kreslených rozprávok, športové dopoludnia hádzanej a futbalu, jesenné tvorivé
dielne a iné zaujímavé činnosti. Vyvrcholením a záverom tejto oslavy bol lampiónový
sprievod dňa 6. novembra v podvečerných
hodinách. Školský dvor sa zaplnil deťmi,
rodičmi, rodinnými príslušníkmi, ale vítané boli všetky deti – malé i väčší školáci,
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hlasového nahrávania a materiál na vytvorenie osobných komunikačných pasov
s hlasovým výstupom. Ďalším prínosom
samozrejme, všetci v rukách držali svietiace lampióny. Zišlo sa tu takmer celé sídlisko. O dobrú náladu sa postaral diskdžokej
Peter. Slávnosť lampiónového sprievodu
otvorila básňou predškoláčka Zoe Worek.
Riaditeľka MŠ PhDr. Elena Gavláková
v príhovore priblížila prítomným spoločenský význam sviatku Dňa materských
škôl na Slovensku.
Potom sa dlhý sprievod s blikotajúcimi
svetielkami vydal po
sídlisku Kamence.
Nečakaná udalosť
priťahovala pozornosť okoloidúcich,
otvárali sa okná na

a odhadnúť správnu hrúbku prvej vrstvy.
Po správnom nastavení už iba sledovali,
ako sa im pred očami vytvoril 3D model
nápisu PRUSA, čo je značka danej tlačiarne.
Po celom svete sa 3D tlač využíva v rôznych
odvetviach a neustále sa zdokonaľuje.
3D tlačiareň bude od nového roku 2019
prístupná pre širokú verejnosť v knižnici
KNM. Modely pre 3D tlač sa dajú nájsť na
internete, tí šikovnejší si ich vymodelujú
sami a jednoducho prinesú na SD karte,
z ktorej Vám ich radi vytlačíme.
Erika Kučáková
projektu je znižovanie komunikačnej bariéry nehovoriacich detí a detí s narušenou
komunikačnou
schopnosťou
i pri styku so širšou verejnosťou.
Tento projekt
bol realizovaný
vďaka Nadačnému fondu Mobis
v nadácii Pontis.
Tatiana Jánošková
panelákoch a všetci so zvedavosťou pozerali. Nakoniec sa sprievod vrátil na školský
dvor, kde prítomných opäť privítala rezká
hudba. Čerešničkou na torte boli do tmy
k oblakom vypustené veľké svietiace lampióny ako „posolstvo radosti a šťastia“ všetkým deťom.
Riaditeľstvo materskej školy vyjadruje poďakovanie všetkým prítomným za mimoriadne veľkú
účasť na tejto akcii. Pedagogický tím učiteliek sa teší na
ďalšiu aktívnu spoluprácu
v priebehu celého školského
roku.
A. Slivková
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KULTÚRA

BUDÚCNOSŤ 3D TLAČE PREZENTOVANÁ V KNIŽNICI

ŠPORTOVÝ DEŇ
Školský rok bol ešte len na svojom začiatku,
ale my sme sa na gymnáziu rozhodli, že našich
žiakov hneď od začiatku poriadne rozhýbeme.
Preto sme dňa 26. 9. 2018 pripravili počas
Európskeho týždňa športu projekt Športový
deň. Myšlienka vznikla vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja, ktorý poskytol
grant pre našu školu s názvom „Vráťme šport
do škôl“.
Žiaci si v tento deň mohli vybrať z množstva
športových aktivít. Ako prvé prebehli súťaže
v atletike. Beh na 60 metrov preveril rýchlostné schopnosti žiakov a status najrýchlejší žiak
získal Juraj Pavlusík z III.A. Najrýchlejšou
bežkyňou sa stala Petra Belešová z II.B. Ďalšou
súťažou bola štafeta, preverujúca rýchlosť,
koordináciu, ale aj spoluprácu žiakov. Túto
súťaž vyhrali žiaci z 2.A v zostave – Simona
Bollová, Simona Barancová, Natália Jánoší-

ŠKOLSTVO

OCEŇOVANIE ŠTUDENTOV
17. november patril študentom. V Dome
kultúry v KNM sa konala slávnosť udeľovania ďakovných listov študentom štyroch
stredných škôl v územnej pôsobnosti mesta,
ktorí v priebehu svojho štúdia na strednej
škole dosiahli rôzne športové či vzdelávacie
úspechy. Deň študentstva sa oslavuje touto
formou každý druhý rok. Úvodné slovo patrilo zástupkyni primátora Ing. Jane Svrčkovej. Na začiatok pripomenula udalosti, ktoré
predchádzali vzniku Medzinárodného dňa
študentstva. V roku 1939 vyvolala okupácia
českých území nemeckými vojskami demonštráciu. Už pri potláčaní demonštrácie 28. 10.
v Prahe zomrel pekárenský robotník a ďalší

ková a Martin Kapusta. Poslednú časť súťaží
v atletike tvoril skok do diaľky z miesta. Titul
najlepší skokan v kategórii chlapcov získal
Juraj Pavlusík z III.A a z kategórie dievčat to
bola Alexandra Faktorová z II.B. Na preverenie
kondičných schopností gymnazistov slúžila
disciplína rope skipping. Táto súťaž si vyžadovala veľkú dávku vytrvalosti, trpezlivosti,
ale taktiež sa žiaci nemohli pomýliť a ani si
oddýchnuť. Status najvytrvalejší športovec
získala Andrea Pauková z III.A.
ľudia boli ťažko zranení. Jeden z nich, študent medicíny, o dva dni zomrel, čo vytiahlo
do ulíc stovky študentov. Následky boli kruté, SS a SD prepadávali študentské internáty, nasledovali popravy bez súdu a viac ako
1 000 študentov bolo odvlečených do koncentračných táborov. Zástupkyňa primátora Ing.
Jana Svrčková sa následne prihovorila prítomným mladým ľuďom a popriala im šťastie
a úspechy nielen v štúdiu, ale i v nasledujúcom osobnom a pracovnom živote. Vyslovila nádej, že s nejedným menom študenta sa
v budúcnosti stretneme, ako s menom úspešného človeka na poli kultúry, športu, vedy, výskumy či iných oblastí spoločenského života.
Moderátorka podujatia PhDr. Elena Gavláková postupne prečítala krátke medailóny

ERASMUS+ NA NÁBREŽNEJ
ZŠ Nábrežná pokračuje v posilňovaní
medzinárodnej spolupráce a v septembri
2018 začala spolu s partnerskými školami
z Nemecka, Talianska, Grécka, Španielska
a Čiech realizovať projekt Erasmus+ v kľúčovej akcii 2 s názvom Detstvo v krabičke.
Ide o spoluprácu v oblasti výmeny osvedčených postupov, ktorú sme rozbehli prípravnou návštevou školy v Lipsku vo februári
2018. Súčasťou projektu je partnerské
učenie sa, virtuálne mobility, komunikácia

v cudzom jazyku, ale aj školské výmenné

Samozrejme, v našom Športovom dni nesmela
chýbať ani kolektívna športová hra – ﬂorbal.
Každá trieda sa snažila zostaviť čo najlepší
tím, ale prvé miesto mohlo vyhrať iba jedno
družstvo. Tento úspech sa podaril nováčikom
z I.B v zostave Laura Chúpeková, Nikola Masnicová, Lucia Ondrušková, Lucia Ozsvaldová,
Alex Imrišek, Peter Masaryk, Maroš Šidlík
a Ivan Muška. Poslednú časť dňa tvoril tradičný stolnotenisový turnaj, v ktorom titul najlepšieho hráča získal Martin Kapusta z II.A.
Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a sme
radi, že môžeme pomocou športu a s podporou Žilinského samosprávneho kraja viesť
žiakov k zdravému životnému štýlu, podporiť
sociálne vzťahy a spoluprácu medzi žiakmi,
motivovať ich k pravidelnejšiemu vykonávaniu pohybových aktivít a v neposlednom rade
umožniť žiakom prežívať radosť zo športu.
Mgr. Andrea Krkošková
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
ocenených študentov, ktorí vychádzali na pódium a z rúk zástupkyne primátora, vedúceho
oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. Ladislava Vendrinského a riaditeľa či zástupcu riaditeľa konkrétnej školy
prebrali ďakovný list a odmeny. Celému podujatiu slávnostný ráz pridali vystúpenia žiakov
Základnej umeleckej školy v KNM a žiakov
z SPŠ IT.
Ocenení študenti:
Gymnázium: Mária Krištofová, Vanessa Barancová, Miroslava Svrčková, Andrea Pauková, Miloš Roman, Lukáš Janáčik
Spojená škola internátna: Erika Cyprichová,
Kristína Ozaniaková, Michal Štrkáč, Štefan
Biznár
Stredná priemyselná škola informačných technológií: Pavol Podkonický, Adam Jesenský,
Adrián Tvrdý, Natália Knapcová, Michal
Bača, Martin Sládek
Stredná odborná škola strojnícka: Patrik Gabaj,
Adam Kuric, Patrik Hetﬂajš, Romana Ozaniaková, Marika Sidorová, Adrián Hlavatý,
Slavomír Kubinec, Tomáš Bajánek, Timotej
Jakubec, Dávid Gavlas.
D. Š.

partnerstvá s krátkodobými
mobilitami
žiakov, nielen učiteľov.
Lipsko (Leipzig) je najväčšie mesto v nemeckej spolkovej krajine
Sasko a spája sa s menom básnika Goetheho, či skladateľa Bacha.
Toto
polmiliónové
mesto navštívil pri príležitosti prvej projektovej mobility riaditeľ školy ZŠ Nábrežná
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POMOHLI SENIORKE
Každý rok na prelome jesene si pripomíname mesiac všetkých starých ľudí. Vážime si
ich, vďačíme im za všetko, čo pre nás v živote urobili. Aj my, študenti zo školského
internátu pri Strednej priemyselnej škole
informačných technológií v KNM, na tento
mesiac nezabúdame. Rozhodli sme sa, že
svojou maličkosťou pomôžeme starej pani
z Radole s prácami doma, s upratovaním.
Robili sme to s veľkou chuťou. Za odmenu

OREŠNICE POKRAČUJÚ
OREŠNICE – dobrovoľnícka skupina žiakov
ZŠ Dolinský potok
Po dlhšej pauze sme sa 12. 10. 2018 stretli
v Rudine na našej holine, aby sme skontrolovali stromčeky, ktoré sme na konci
jari zasadili v spolupráci s Lesmi SR. Ako
aj po prvýkrát, tak aj teraz, sme túto prácu
odvádzali pod odborným dohľadom „uja“
lesníka Ing. Jána Vojteka. Zistili sme, že
v lese Orešníc bolo po suchom lete mnoho
vyschnutých borovíc. To nás ale neodradi-

DAROVALI KRV ČI STRIEĽALI
17. november je Dňom boja za slobodu
a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je
predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva.
Aj Stredná odborná škola strojnícka v KNM
si každý rok pripomína tento sviatok aktivitami pre študentov. Zúčastnili sme sa akcie ako
Študentská kvapka krvi,
ktorej sa naša škola zúčastňuje dvakrát ročne za
účasti Národnej transfúznej stanice pod vedením
pani primárky MUDr.
Márie Laurincovej, ktorej
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sme dostali výborné šišky,
ktoré nám veľmi chutili.
A keďže mala veľmi veľa
izbových kvetov, o ktoré
sa nedokáže už postarať,
podarovala nám ich. Tieto
kvety zdobia chodbu nášho
internátu.
Odchádzali sme s dobrým,
hrejivým pocitom a dúfame, že to zopakujeme
i v budúcnosti.
lo! Ujo lesník nám doniesol
nové sadenice, ktoré usilovní žiaci dosadili. Vysadili tak okolo 350 sadeníc
borovice a aj javora. Po výsadbe sa pustili do stavania
oplotení, aby boli niektoré
stromčeky ochránené pred
lesnou zverou.
Počas tejto akcie mali žiaci
možnosť rozšíriť si vedomosti z oblasti prírody, matematiky či techniky. Zistili, že je dôležité

autorít. Ide o výmenu skúseností a spoznanie kultúrnych rozdielov na vlastnej koži,
tej dospeláckej, ale aj tej detskej. Je to aj čas
vhodný na spoločné debaty, priateľské konverzácie, úprimné porovnávanie sa, zlepšovanie si angličtiny a motiváciu zdokonaliť
u seba to, či ono. A napokon, ako skonštatoval p. riaditeľ Drexler: „Mňa to tam naozaj bavilo, nabudilo do práce a ukázalo,
že svet si robíme lepším a krajším sami. Tí
ľudia, ktorých som mal možnosť stretnúť
vďaka projektu Erasmus+, sú neuveriteľne
nadchnutí prácou pre svoje školy a predovšetkým pre svojich žiakov. Dovidenia pri
ďalších aktivitách.“
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

A. Čičalová
vedieť merať obvod, zaokrúhľovať nahor, ovládať premenu
dĺžok, pristupovať k materiálu ekonomicky a ako správne
vypočítať, koľko centimetrov
materiálu treba odrezať, aby
oplotenie držalo. Na konci
práce sme sa ako správni robotníci posilnili dobrou opekačkou, ktorá nám dodala
sily na spiatočnej ceste z lesa
k vlaku.
Mgr. Zuzana Sládeková

by sme sa chceli touto cesto poďakovať. 78 študentov. Na popredných miestach sa
Počas študentskej kvapky krvi bolo odobra- umiestnili: Berešíková Gabriela z II.J, Vatých 44 odberov od študentov a pedagogic- nek Roman z I.F
Štefan Belka
kých zamestnancov. Aj strelecká súťaž bola
súčasťou Medzinárodného dňa štuINZERCIA
dentstva. Zúčastnilo sa jej 14 tried,  Ponúkam elektroinštalácie bytov, domov a iných objektov.
č. t.: 0914/120 910, 0948/888 530
 Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka voľné pracovné miesta
na pozíciu: opatrovateľka v domácnosti.
Požadované kvaliﬁkačné predpoklady: opatrovateľský kurz,
prípadne stredné alebo vyššie vzdelanie so zameraním
na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Kontakt: Bc. Janka Virdzeková, tel.: 0917/844 631
 Potrebuje vaše dieťa doučovanie z matematiky, angličtiny?
Informujte sa na: 0948/261 266.
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PaedDr. I. Drexler s vyučujúcou anglického
jazyka Mgr. A. Ondrejášovou. Už v prvý
deň sa zúčastnili stretnutí a hospitácií na
nemeckej partnerskej škole pomenovanej
po známom nemeckom autorovi, spisovateľovi Erichovi Kästnerovi. Privítali ich
žiaci, s ktorými si spoločne vo vestibule
vypočuli hymnu Európskej únie, a pokračovali hudobno-tanečným programom. Tam
boli tiež vyhlásené výsledky online súťaže o najkrajšie logo projektu Erasmus+.

Na veľké potešenie sa víťazným
logom stal práve výtvarný návrh
slovenskej žiačky Ester Klečkovej.
Okrem plánovania aktivít museli
aj učitelia plniť úlohy prvého roka
projektu, ktorý nesie názov Moving.
Preto na nich čakali hodiny zumby, pilates
a bowling. Španielky predstavili program
blížiacich sa dní u nich na škole v Barcelone.
Tam sa žiaci zo ZŠ Nábrežná vyberú v máji
2019. Talian hovoril o systéme hodnotenia
projektových aktivít. Učitelia z európskych
krajín pripravili aj európske raňajky pre nemeckých kolegov. Zo Slovenska kvôli tomu
dorazili parenice, syrové korbáčiky, oštiepok, ale aj a bryndza. Projekt Erasmus+ nie
je o sedení v laviciach a tichom počúvaní

i
Dňa 12. 11. uplynulo 10 rokov od úmrtia
Justína ČÍČALU,
ktorý nás opustil vo veku 53 rokov.
Spomína rodina.

SPOMIENKY
Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 18. 12. 2018 si pripomíname 1. výročie
úmrtia a nedožitých 90 rokov nášho
milovaného otca
Ivana GAŠŠU
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok je otvorená dokorán.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 1. 12. 2018 si pripomenieme 10. smutné
výročie úmrtia nášho syna
Ľubomíra ŠUSTEKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomínajú mama, sestra s rodinou,
babky Hanka a Melanka, ujovia a tety a krstní
rodičia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Aký zvuk vlastne vydáva slza padajúca
v absolútnom tichu, číra, priezračná?
(Miroslav Válek)
Dňa 18. 12. 2018 uplynú štyri roky
od odchodu manžela, otca, brata i priateľa
Jaroslava BÍLEŠA
Venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok ostáva otvorená
dokorán,
zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 14. 12. 2018 si pripomenieme Tvojich
nedožitých 47 rokov.
S láskou a úctou s bolesťou v srdci spomína
mama, sestry, brat, synovci, neter a ostatná
rodina.
Richard PAJTÁŠ, odpočívaj v pokoji.

Dňa 21. 12. 2018 si pripomíname 9. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamy
Evy ŠKOLNÍKOVEJ
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme,
pri plameni sviečky sa za neho modlíme.
Dňa 12. 11. sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia manžela, otca a starkého
Pavla MICHALA
S láskou na neho spomína celá rodina.

Dňa 14. 12. 2018 si pripomíname 5. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca
a brata
Milana HRUBÉHO z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, dcéra a súrodenci
s rodinami.

Dňa 30. 10. 2018 ubehol rok, čo nás opustil
náš milovaný otec
Jaroslav SOMOROVSKÝ
Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu krátku
modlitbu.
S vďakou deti s rodinami.

V tomto roku si pripomíname 20 rokov
od úmrtia nášho starkého
Ľudovíta SVRČKA

Stále je ťažko a smutno nám
všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 1. 12. 2018 si pripomenieme
10. smutné výročie úmrtia našej
drahej mamy, starej a prastarej mamy
Márie CVOPOVEJ
A dňa 18. 1. 2019 si pripomenieme 23. smutné výročie úmrtia
nášho drahého otca, starého otca a prastarého otca
Gabriela CVOPU
V modlitbách s láskou a úctou spomínajú dcéry, synovia a vnúčatá
s rodinami.

a 5 rokov našej starkej
Štefánie SVRČKOVEJ
Kto ste ich poznali a mali radi, prosím, venujte
im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Milka a syn
Jozef s rodinami.

Dňa 15. 12. 2018 uplynú 4 roky, kedy nás
opustil
František ŠVAŇA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S úctou manželka, zaťovia a vnuk.

Zvesti
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Zároveň si spomíname, že v máji uplynulo
12 rokov, čo nás opustila
Elena FRANCOVÁ (1929 – 2006), učiteľka
materskej školy
S láskou na nich spomína celá rodina.

Smrťou sa život nekončí, iba sa mení.
Dňa 22. 12. 2018 uplynie 8 rokov, čo nás
opustil manžel, otec, deduško, svokor, krstný
otec, brat, švagor
Dušan BIELY
S láskou a úctou na neho spomínajú
manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Vy, kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku a modlitbu.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 7. 12. 2018 si pripomenieme prvé
smutné výročie úmrtia našej mamy
Márie HOHOŠOVEJ
S láskou manžel, dcéry, vnuk a ostatná rodina.

OPUSTILI NÁS
Milan PAPÁN
Gejza ONDRUŠEK
Božena ONDREÁŠOVÁ
Mgr. Irena ŠEVČÍKOVÁ
Albert HROMÁDKA
Jozef MACÁŠ
Veronika VAŠKOVÁ
Anna DUPKALOVÁ
Ladislav CVIK
Oľga MATEJČÍKOVÁ
Jozef GALVÁNEK
Ing. Ladislav KAPITÁN

78 rokov
83 rokov
67 rokov
86 rokov
76 rokov
58 rokov
83 rokov
51 rokov
66 rokov
55 rokov
80 rokov
84 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ján Ozaniak a Erika Sidorová
Miroslav Gazdík a Eva Ťažiarová
Vladimír Gašpierik a Mária Moskálová
Patrik Sága a Jana Holtánová
Michal Brodek a Tatiana Lisková
Marek Masarik a Klaudia Matejková
Alojz Moskal a Beáta Klučková
Peter Ulmann a Kristína Chovancová
Martin Časnocha a Martina Šidlová

NARODENIE DETÍ
Matej Vlček, Victoria Hájniková.

Pred desiatimi rokmi Boh videl, že náš ocko je
už unavený chorobou a liečba nebola možná,
tak ho zobral okolo ramien a pošepkal mu:
„Poď so mnou.“
S láskou spomína manželka a rodina.
Jozef PYTEL
Očiam si odišiel, v srdciach si ostal,
v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dna 30. 11. uplynulo už 10 rokov, čo nás
tragicky navždy opustil manžel, otec a dedko
Jozef KOHÚT z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéra
s rodinami.

POĎAKOVANIE
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 5. novembra nás vo veku 55 rokov opustila
naša milovaná manželka, mamička a starká
Oľga MATEJČÍKOVÁ
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom, susedom a všetkým,
ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky ako
i za kvetinové dary a prejavy sústrasti
v našom hlbokom žiali.
Smútiaci manžel, syn a dcéry s rodinami.

Zvesti

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 7. 12. 2018 si pripomenieme 2. výročie
úmrtia nášho manžela, otca, starého
a prastarého otca
Mariána ZELINU
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti
s rodinami.

POĎAKOVANIE
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 25. 10. 2018 vo veku
58 rokov dotĺklo srdiečko nášho drahého
manžela, otca, dedka, brata, švagra, krstného
otca, zaťa
Jozefa MACÁŠA z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a známym za účasť na poslednej rozlúčke,
za kvetinové dary a slová útechy. Naše
poďakovanie patrí aj p. farárovi Týlešovi,
organistke, kostolníkovi a pohrebnej službe.
S úctou manželka a deti a ostatná smútiaca
rodina.
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Karol FRANC (1918 – 1997), kultúrny
pracovník Závodného klubu, by 23. 12. 2018
oslávil 100 rokov. Žiaľ, už 21 rokov nie je
medzi nami.

i
Správne znenie tajničky z čísla 11/2018
znie: „… nestratia svoju zeleň.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anton Hrubý, Lipová 812/28,
KNM – 6,00 €, 2. Margita Martikánová,
Clementisova 1025, KNM – 5,00 €, 3. Eva
Bugáňová, Komenského 1310, KNM –
Omo, ear,
Avast,
token,
Landa

české
dôkaz
etiópska
citoslovce
o nevine
rieka
pípania

– 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 12/2018
spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľkokakola
(hovor.)

čuchom voltampér
zisťuje
(zn.)

magma
na
povrchu

Anna
(dom.)

harakiri,
anty, Ian

hovoril to
isté

sodík
(zn.)

1. časť
tajničky

enemy
(skr.)
auto
(hovor.)

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

predĺžené
bočné
múry

3. časť
tajničky

antivír.
program
ucho, po
anglicky

opojilo
alkoholom

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

skej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 12. 2018.

ovinul

miesta
ťažby
2. časť
tajničky

zámedzia
narastanie
Int. Animal
Rescue

preber sa
k životu

tým
smerom
opytovacie
zámeno

hodenie

cudzie
mužské
meno

japon. samovražda
detská
nemocnica

v,
po česky

patriaci
Indovi

Stanislava
(dom.)

český
spevák

anglická
peňažná
známka

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



Maxim Gorkij: citát je v tajničke krížovky

12


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

12

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 11/2018: „suchohríb“. 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 20. 12. 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. 12. 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. Banícke svietidlo.
2. Knižka.
3. Dotieravý hmyz.
4. Samica býka.
5. Zákusok.
6. Nádhera.
7. Potreba kajakára.
8. Kvetiny.

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.
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MLADÍ HASIČI SA
V KONKURENCII NESTRATILI
V sobotu 20. októbra 2018 sa uskutočnilo jesenné okresné kolo hry Plameň
2018. Mladí hasiči z okresu KNM sa stretli
v Kysuckom Lieskovci. Súťažilo 15 kolektívov v disciplínach ako streľba zo vzduchovky, šplh po vodorovnom lane, hod
granátom na cieľ, orientácia v teréne podľa buzoly, topograﬁa, ošetrenie a prenos
raneného a ďalšie. Víťazmi sa stal kolektív
mladých hasičov z DHZ KNM v zložení Ľubomíra Chupeková, Klaudia Chupeková,
Laura Chupeková, Tatiana Trlicová a Matej
Hučik.
Z. Belková

POĎAKOVANIE KANDIDÁTA NA PRIMÁTORA A POSLANCA
MSZ ZA VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Priatelia moji, milí Kysučania,
z úprimného srdca ďakujem všetkým,
čo mi fandili počas volebnej kampane
a všetkým, ktorí prišli k volebným urnám.
Osobitne sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí krúžkovali č. 6 na hlasovacom lístku
na primátora mesta Kysucké Nové Mesto,
a tým, ktorí krúžkovali č. 9 na hlasovacom lístku na poslancov MsZ za volebný
obvod č. 1 (ulice M. Nešporu, Sládkovičova, Benkova, Jesenského a Kysucká).
Najviac zo všetkých ďakujem svojej
manželke Aničke Randovej, ktorá mala
so mnou trpezlivosť. Tiež ďakujem synovi
Petrovi a dcéram Mirke a Andrejke, vnuč-

kám Nikolke, Dianke a Ninke a vnukovi
Petríkovi a maličkému Jakubkovi. Sú pre
mňa nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie
a hnacím motorom pre rozvoj nášho malebného mestečka. A v neposlednom rade
ďakujem členom volebnej komisie nominovaných stranou ŠANCA, na kandidátke ktorej som kandidoval ako nestraník.
Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
Na záver prajem občanom mesta požehnané a pokojné vianočné sviatky.
Ing. Vavrín Randa

VŠETKÝM ZA PODPORU.
:ʀWPIHSO ZSPMIF NI RMIPIR TVI Q˂E SFVSZWOʀQ
^ɧZɪ^OSQ3QPEHIRɯ^EWXYTMXIʺWXZSTPRɯRSZʀGL
XZɧVɳNIHɹOE^SQXSLS˶IʺYHMEʏEOENɽ^QIRYOPIT˙MIQYʎEOENɽTSGXMZɽTVɧGY
ZTVSWTIGLRɧWZ˙IXOʀGL6SFSX]ZRE˙SQQIWXINIOSTEOHIWEPIRʏPSZIO
TS^VMI ʎEOENɽ RɧW QRSLɯ TVSNIOX] RIFʀZEPIN ZIʺOSWXM FYHIQI QYWMI˟ WTSNM˟
VIKMɸRTSʏEWZʀWXEZF]HMEʺRMGIʏMG]OPSXVEW]
8SRIHSOɧ˶IERMNIHIRERMHZENEʺYHME
8SHSOɧ˶IPIRWMPRʀXɳQOXSVʀ˟ELɧ^ENIHRSPERS
8I˙ɳQWEREWTSPYTVɧGYEZIVɳQ˶IRE˙IQIWXSTɹNHIY˶PIRLSVI

Mgr. Matej Fabšík

Ing. Pavol Kobrtek

Patrik Varoš

PhDr. Martin Priečko, PhD.

VĎAKA VÁM SME POSLANCAMI,
KTORÍ BUDÚ VŽDY NA VAŠEJ STRANE.

INZP 31/18
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ŠPORT/INZERCIA

Touto cestou by som chcel ešte raz poďakovať všetkým občanom, ktorí ma podporili a odovzdali mi svoj hlas vo voľbách
v Kysuckom Novom Meste.
Srdečná vďaka.
Ing. Igor Behúň

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

3. – 31. 12. 2018
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
V decembri vystavuje Martina Divincová.
1. 12. 2018
Mikulášsky lunochodecký výstup
16. ročník výstupu na Tábor.
1. – 21. 12. 2018
Mestská knižnica KNM
Adventný kalendár v knižnici
Každý deň si jeden detský čitateľ môže otvoriť okienko na adventnom kalendári s prekvapením.

KULTÚRNE SPEKTRUM

3. 12. 2018, 15.00 – 20.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Walt Disney Day
Pozeranie rôznych rozprávok a ﬁlmov. Príďte
stráviť čas s fajn ľuďmi.
3. – 4. 12. 2018, 9.00 – 16.00 h.
Klub 75
Vianočná výstava ručných prác
Klub drotárov, Únia žien Slovenska, Milan Bíleš, Živena Žilina a iní vás pozývajú na predajnú výstavu ručných prác. Zakúpiť si môžete
rôzne predmety z drôtu, medovníky, sadrové
odliatky, výšivky, voskové predmety, betlehemy, vianočné pečivo a iné dekorácie.
3. – 13. 12. 2018, 9.00 – 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Z každého rožka troška
Autorská výstava člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Stanislava Luhového. Vernisáž o 15.00 h.
5. 12. 2018, 15.30 h.
Námestie slobody
Príde k nám Mikuláš
Uvítanie Mikuláša, ktorý rozsvieti vianočnú
výzdobu. Vystúpenie Divadla zo Šuplíka.
6. 12. 2018, 10.00 – 18.00 h.
Mestská knižnica KNM
Mikulášska nádielka
Pre každého detského čitateľa, ktorý si v tento deň vypožičia knihu, je pripravené prekvapenie.
8. 12. 2018
Turistický záver sezóny
9. 12. 2018 – 31. 1. 2019, 10.00 – 16.00 h.
Kaštieľ Radoľa
Štedrovečerné stolovanie
Výstava zo zbierok Kysuckého
múzea v Čadci.

10. 12. 2018, 17.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Deň ľudských práv
Pozeranie ﬁlmových ukážok a diskusia.
12. 12. 2018, 14.00 – 18.00 h.
ZŠ Clementisova
Vianočné trhy žiakov
Tento rok pôjde výťažok z trhov na liečbu
ťažko chorého žiaka a podporu rodín žiakov,
ktoré sa ocitli v zlej ﬁnančnej životnej situácii.
Ponúkané výrobky, vianočné koláče a ozdoby
vlastnoručne zhotovili žiaci a priatelia školy.
12. 12. 2018, 13.00 h
Mestská knižnica KNM
Slávnostné vyhodnotenie Klub Magnus
Slávnostné vyhodnotenie súťaží a krst maskota knižnice Magnusa.
12. – 22. 12. 2018
Námestie slobody
Vianočné trhy
Tradičné vianočné trhy, kde môžete zakúpiť
vianočné darčeky, dekorácie, pečivo, stromčeky a pod. Zároveň si môžete pochutiť na sladkej medovine, vianočnom punči či trdelníku
a iných dobrotách.
13. 12. 2018
Dom kultúry KNM
Vianočný koncert ZUŠ
14. 12. 2018
Dubie
Vianočné trhy
v Dubí
Vianočné trhy, dobroty, vianočný punč
na námestí v Dubí.
14. 12. 2018, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi dobrovoľným darcom.
16. 12. 2018, 18.00 h.
Dom kultúry KNM
Najkrajšie Vianoce
Vianočný koncert s názvom Najkrajšie Vianoce Od Ondreja do Vianoc. Účinkujú: Zbojná,
folklórny súbor Drevár, majster sveta v hre na
heligónku 2018 Patrik Kováč a Lenka a Evka
Bacmaňákové.
V cene vstupného najnovšie CD sestier
Bacmaňákových a kapely Zbojná zdarma.
vstupné: 7 €
19. 12. 2018
Koncertná sála ZUŠ
Vianočná pieseň
Program pripravili žiaci a pedagógovia ZUŠ.

21. 12. 2018, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Vianočný herný piatok
S čiapkami, vianočnými koledami a čajom
budeme hrať spoločenské hry. Príď a zober aj
kamarátov!
22. 12. 2018, 16.30 h.
Námestie slobody
Živý Betlehem
16,30: Malí koledníci, CVČ KNM, ŽSS FS Jedľovina
17,00: Živý betlehem
v podaní divadelného
súboru Babylon a zbory
Shema a Bohom zvolaný.

26. 12. 2018
Dobrá novina – koledovanie
Chceš ísť koledovať
s Dobrou novinou?
Kolednícke stretnutie
15. 12. o 15.00 h. Chcete, aby sme vám prišli
koledovať 26. 12.? Prihláste sa v sakristii kostolov do 23. 12. alebo
na lukas@sytev.com.
26. 12. 2018
Štefanský výstup
37. ročník Štefanského prejazdu poza Vreteň/
výstupu na Vreteň.
31.12. 2018, 22.30 h.
Námestie slobody
Oslava nového roka a rozlúčka so starým
Diskotéka na námestí, polnočný príhovor
primátora Ing. Mariána Mihaldu. Stretnutia
s priateľmi a známymi.
31. 12. 2018
Silvestrovský výstup
Silvestrovský výstup na V. Rozsutec/ Ľadonhoru.
PRIPRAVUJEME NA JANUÁR
11. 1. 2019
Mastný hrniec
Premiéra divadelnej hry v podaní Divadelného súboru dospelých.
12. 1. 2019
Ples športovcov
23. 1. 2019
Smejko a Tanculienka
2. 2. 2019
XVI. reprezentačný ples mesta
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