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MILÍ SPOLUOBČANIA,
Nový rok je časom nových začiatkov. Oslavujeme ho v kruhu svojej rodiny a priateľov,
aby sme už prvý deň nového roku začali
s ľuďmi, ktorých máme radi. Je to čas, keď
si dávame predsavzatia s cieľom byť lepší, viac dosiahnuť či urobiť niečo pre seba
a iných. Preto Vám, milí obyvatelia Kysuckého Nového Mesta, prajem na nasledujúcich 365 dní veľa šťastia, úspechov, lásky
a zdravia. Nech tento rok je časom nových
začiatkov, nielen tých osobných, ale i našich
spoločných. Využime nasledujúce dni na
to, aby sme vytvorili krajšie a modernejšie
mesto. Vložili ste mi do rúk dôveru, preto
chcem spolu s vami prežiť spokojný a krásny rok 2019 v Kysuckom Novom Meste,
správnom mieste pre život.
Ing. Marián Mihalda, primátor mesta

PRVÉ ZASADNUTIE

ZUŠ OSLÁVILA 65 ROKOV

V prvý decembrový piatok sa konalo
ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva. V úvode ho viedol odchádzajúci primátor Ing. Ján Hartel,
po zložení sľubu sa slova ujal novozvolený primátor Ing. Marián Mihalda.
Zároveň si prevzal insígniu mesta – reťaz primátora. Hlavným programom
prvého stretnutia bolo odovzdanie
Osvedčení o zvolení za primátora mesta či poslanca mestského zastupiteľstva a zloženie sľubu.
Vzhľadom na to, že Ing. Marián Mihalda
bol súčasne zvolený za primátora mes-

Základná umelecká škola v KNM už
65 rokov poskytuje odborné umelecké
vzdelanie a pripravuje žiakov na stredoškolské i vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania. Za tie roky škola
vychovala stovky absolventov, mnohým sa umelecká dráha stala povolaním
alebo ostala koníčkom. Poznanie, že
umenie k životu neodmysliteľne patrí
a robí človeka lepším, to je jeden z cieľov poslania ZUŠ.
V záznamoch školskej kroniky sa môžete dozvedieť, že: … v roku 1953 začala písať svoju históriu prvá škola hu-

viac na str. 3
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Mgr. Daniel Bandura –
– SNS (volebný obvod
č. 5, ulice Dlhomíra Poľského, Clementisova)

V mestskom zastupiteľstve budete pôsobiť už 4. volebné obdobie. Vidíte nejakú
zmenu v porovnaní s uplynulými obdobiami?
Na úvod by som chcel poďakovať všetkým
voličom v mojom obvode a poďakovať za prejavenie dôvery. Tak, ako sme sľubovali na prvom slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva,
by som chcel občanom sľúbiť, že im všetkým
budem nápomocný. Vypočujem si problémy
občanov nielen z môjho obvodu, ale celého
mesta. Rád im pomôžem v tom, čo bude v mojich silách a kompetencii.
Verím, že toto nové zloženie zastupiteľstva
prinesie mestu veľa dobrého, pretože prišla
značná výmena poslancov, pribudlo množstvo
nových tvárí. Nový primátor aj so zástupcom
prišli s iným prístupom riešenia aktuálnych
a nasledujúcich problémov a aktivít, idú cestou pracovných stretnutí organizovaných
pred riadnym zasadnutím poslancov. Zasadnutia zastupiteľstva sa konajú len štyrikrát do
roka, a tým, že plánované pracovné stretnutia

budú častejšie, môžu si poslanci povedať, prediskutovať a vyriešiť všetko v pokoji, bez konﬂiktov a nedorozumení. Je samozrejmé, že si
najskôr chceme veci dôkladne ozrejmiť ako
„v rodine“ a potom s tým vyjsť pred obyvateľov. Verím, že tento systém práce bude prospešný a napomôže tomu, že zastupiteľstvá
budú konkrétne a veľmi pružné. Vítam túto
zmenu, verím, že veľa vecí sa pohne dopredu.
Stretnutia poslancov budú podľa mňa rovnako dôležité ako samotné zasadnutia poslancov, chcem tomu napomôcť svojou účasťou,
nájsť si vždy na ne čas.
Minulé zastupiteľstvo a vedenie mesta nechalo mesto v dobrej ﬁnančnej kondícii, všetky projekty a práce, ktoré nás čakajú, sú dobre
naštartované, majú vypracovanú projektovú
dokumentáciu a pod. Máme veľkú šancu sa
dobre odraziť v ďalšom smerovaní, aby mesto
rástlo do krásy.
Vedeli by ste vypichnúť len jeden problém,
ktorý je pre vás najdôležitejšie riešiť?
Najväčší problém je doprava. Bývam na Ulici
Litovelská, preto sa ma situácia v doprave dotýka osobne, najmä celá Litovelská až po Cestu do Rudiny. Momentálne sa tu buduje jedna časť chodníka, na jar nás čaká druhá časť.
Dúfam, že sa vyriešia dopravné obmedzenia,

Do zariadenia pre seniorov pri Trnave
hľadáme zdravotnú sestru.

ktoré sú s tým spojené. Hlavným problémom
na tejto ulici je nedostatok parkovacích miest.
No a keď sa vybuduje privádzač, tak veľa áut
pôjde cez Litovelskú, pri každej nehode a obmedzení aj kamióny smerujúce do Schaeﬄeru.
Bude potrebné túto situáciu riešiť tak, aby sme
sa nemuseli ani my poslanci, ani obyvatelia
obávať týchto obmedzení. Už dnes, v určitých
hodinách, je situácia na tejto ulici neúnosná.
Stali ste sa členom Komisie kultúry
a športu. Ktorá oblasť je vám bližšia?
Tak napoly, dotýka sa ma šport aj kultúra.
Rád chodím do prírody, na bicykel. V kultúrnom prostredí som vyrastal, otec bol v 60. rokoch činovník ochotníckeho divadla a chvíľu
pôsobil ako vedúci domu kultúry. V prvom
rade by som chcel v kultúre prispievať tým,
aby pokračovala činnosť domu kultúry minimálne tak, ako je a zároveň sa podporovala
nastupujúca generácia hercov, výtvarníkov,
tanečníkov atď. Čo sa týka športu, nepodporovať len jeden, hoci dominantný šport, ale
všetky. Nech sa rozvíjajú aj menšinové športy
a ukázali sa športovci na súťažiach a aktivitách. Ľudia by mali vedieť, že už dnes sú tu
medzinárodne úspešní športovci aj v menej
známych športoch.
Na záver prajem čitateľom Zvestí KNM šťastný, spokojný a úspešný nový rok 2019, plný
lásky a harmónie v každej domácnosti.

Do zariadenia pre seniorov pri Trnave
hľadáme sociálneho pracovníka.

Plat 900 € + prémie do výšky 30 %,
príplatky za sviatky a nočné. Priemerný
mesačný plat v čistom 1 025 €.
Poskytujeme ubytovanie za 25 €
mesačne. Pre bližšie info volajte
na telefónne číslo 0948/558 080.

Plat 755 € + prémie do výšky 30 %, príplatky za sviatky a nočné. Priemerný mesačný
plat v čistom 800 €. Poskytujeme ubytovanie za 25 € mesačne. Pre bližšie info
volajte na telefónne číslo 0948/558 080.
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Komodita (farba vriec)
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Sklo (zelená)
8. 1. 2019
5. 2. 2019
5. 3. 2019
9. 4. 2019
7. 5. 2019
4. 6. 2019
2. 7. 2019
6. 8. 2019
3. 9. 2019
1. 10. 2019
5. 11. 2019

PET fľaše (žltá)
15. 1. 2019
12. 2. 2019
12. 3. 2019
9. 4. 2019
14. 5. 2019
11. 6. 2019
9. 7. 2019
13. 8. 2019
10. 9. 2019
8. 10. 2019
12. 11. 2019

Papier (modrá)
22. 1. 2019
19. 2. 2019
19. 3. 2019
16. 4. 2019
21. 5. 2019
18. 6. 2019
16. 7. 2019
20. 8. 2019
17. 9. 2019
15. 10. 2019
19. 11. 2019

Kov, Tetra pak (čierna)
29. 1. 2019
26. 2. 2019
26. 3. 2019
23. 4. 2019
28. 5. 2019
25. 6. 2019
23. 6. 2019
27. 8. 2019
24. 9. 2019
22. 10. 2019
26. 11. 2019

3. 12. 2019

10. 12. 2019

17. 12. 2019

30. 12. 2019

PLÁN ZASADNUTÍ
POSLANCOV
ZASTUPITEĽSTVA
NA ROK 2019
I. štvrťrok
II. štvrťrok
III. štvrťrok
IV. štvrťrok

14. 3. 2019
13. 6. 2019
12. 9. 2019
12. 12. 2019

VÝBEROVÉ KONANIE
Mesto KNM vyhlasuje výberové konanie
na pozíciu: prednosta Mestského úradu
Kysucké Nové Mesto
Informácie o pracovnom mieste, rámcová náplň práce, kvaliﬁkačné predpoklady,
ostatné kritériá, požadované dokumenty a ďalšie informácie nájdete na webovej
stránke mesta KNM v časti Úradná tabuľa.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
najneskôr do 10. 1. 2019 do 10.00 h. Termín, miesto a hodinu výberového konania
oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí
splnili podmienky účasti na výberovom konaní najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. Informácie na telefónnom čísle:
041/420 72 32

ZIMNÁ ÚDRŽBA
KOMUNIKÁCIÍ
Zimné obdobie sa hlási v plnej kráse a sile.
Niektorí sa nevedia dočkať zasnežených
kopcov, aby mohli s nedočkavosťou malých
detí konečne vytiahnuť svoju zimnú výstroj. Sneh, ako taký, neodmysliteľne patrí

PRVÉ ZASADNUTIE
(pokračovanie zo str. 1)
ta aj za poslanca mestského zastupiteľstva,
po zložení sľubu primátora, zanikol jeho mandát poslanca a nastúpil ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode č. 1 Jaroslav Šidlo.
Ďalším bodom programu bolo určenie zástupcu primátora. Zo zvolených poslancov

Zvesti

OZNAM ODDELENIA
DANÍ A POPLATKOV
Mesto KNM upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2018
stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností alebo došlo
k zmene druhu alebo výmery pozemku,
účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru sú povinné podať priznanie
k dani z nehnuteľností na vznik daňovej
povinnosti. Ak im zanikne vlastníctvo,
správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností sú povinné podať priznanie k dani
z nehnuteľností na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do
31. januára 2019.

Zároveň upozorňuje fyzické osoby, ktoré
v roku 2018 dovŕšili vek 70 rokov, fyzické
osoby, ktoré sa v roku 2018 stali držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby
v hmotnej núdzi ako aj prevažne a úplné
bezvládne fyzické osoby, že si musia nárok
na zníženie dane z nehnuteľností na rok
2019 uplatniť v daňovom priznaní, ktoré
sú povinné podať do 31. januára 2019.
Ak daňovník nepodá daňové priznanie
v ustanovenej lehote (do 31. januára 2019)
dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu
správca dane uloží pokutu.

k zime, zimným športom a zimným cestám. Čo však prináša radosť jedným, a to
je zvláštne, prináša starosti iným. Údržba
mesta má vo svojich kompetenciách zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií.
Tieto sa odhŕňajú mechanizmami, ktoré
potrebujú, aby boli komunikácie prejazdné.
Stávajú sa prípady, keď vodiči odstavia svoje automobily na obidvoch stranách komunikácie, jej šírka sa zúži, a to tak, že mechanizmus odhŕňajúci sneh neprejde medzi
parkujúcimi vozidlami. Vodič mechanizmu
musí zdvihnúť snehovú radlicu a začať manévrovať, aby sa niekde predral. Pri tomto
však ostane sneh na ceste a musí ho niekto
lopatou odhádzať. Ak je naporúdzi pracovník údržby, urobí tak on, ale uznáte, že
nemôže s každým traktorom utekať jeden
človek. Preto tam, kde v lete prejde aj veľké

auto, v zime neprejde ani osobné auto. Čo
má ten šofér potom robiť?
Chceme požiadať vodičov, aby rešpektovali
dopravné značenie a skutočnosť, že v zime
sa nemôže parkovať ako v lete. Vodič musí
zhodnotiť, či jeho odstavené vozidlo nebude prekážkou, a to nie len na ceste, ale
napríklad aj pri parkovaní na chodníku.
Porozmýšľajte skôr, ako zaparkujete svoje vozidlo. Kritické sú ulice a miesta: Lipová – vozidlá odstavené na ľavej strane
cesty, Kollárova, Matice slovenskej, prístup
k MŠ 9. mája, Dolinský potok od základnej
školy po reštauráciu, radová zástavba domov Dolinský potok, Komenského, Budatínska Lehota. Údržba mesta ďakuje všetkým vodičom za pochopenie.
Ing. Ľubomír Golis

si primátor mesta Ing. Marián Mihalda
vybral za svojho zástupcu Mgr. Františka
Šeríka.
Toto zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva malo slávnostný ráz, mnohých
prišli povzbudiť a podporiť svojou prítomnosťou rodinní príslušníci, priatelia či známi. Nechýbali ani srdečné gratulácie.
Už o pár dní, vo štvrtok 13. decembra, si
naplánovali poslanci svoje ďalšie zasad-

nutie. Jeho najzásadnejšiu časť tvorilo
hlasovanie za členov jednotlivých komisií
pracujúcich pri MsZ a delegovanie zástupcov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poslanci na
tomto zasadnutí rozhodli aj o výške platu
primátora, ktorá bola stanovená podľa odmeny predošlého primátora.
D. Š.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXVI. • JANUÁR 2019

3

MESTO INFORMUJE

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU PRE RODINNÉ DOMY 2019

i
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POĎAKOVANIE A OZNAM
PRE ČLENOV ZO ZPCCH A JDS

CESTOVNÝ PORIADOK
SAD KNM  ŽILINA A SPÄŤ

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce
Smer Žilina
Smer KNM
4 45x 48x
4
poďakovať Mestskému úradu v KNM pod vedením primátora Ing. Mariána
5 10xi 20i 25x 50x
5 00sa 10x 20x
Mihaldu a mestskému zastupiteľstvu v KNM za poskytnutie priestorov a ﬁ05xs
07x
15x
18x
20ai
29xc
30xsi
6 00xi 00s 05xi 30xd 35xc 36xs 45x
6
nančnú pomoc na akcie v Klube 75, kde sa spoločne stretávame každú stredu
35xc 40xd 52xd
45a 45xd
o 14.00 hod. ZO ZPCCH združuje členov s rôznymi zdravotnými probléma7 00xs 36
7 00xs 10a 22x 30xd 35xs 42x
mi. Pre mnohých členov tieto pravidelné stretnutia veľa znamenajú.
8 15x 30 30bsap
8 00x 10as 14x 30x 40s 50xd
Ďakujem všetkým priazniv9 00s 05x 30 45x
9 00 12xs 30xs 45x 46a 54x
com, ktorí darovali 2 % zo
10 10x 30x 30sa 32x 35x
10 00as 05x 30x
svojich daní ZO ZPCCH. Vďa11 00x 00s 25x 30
11 00sa 00xd 14bsap 30xd 45x 55
ka ich dobrosrdečnosti sa čle12 30x 34x
12 00x 00s 00bsap 20x 20sa 30x 45x
nom prispelo na rekondičné
13 05i 30sa 30x
13 00x 00sa 04x 30x 35x 35sa 40x 55x
pobyty v Slovenských liečeb14 00 35x 37x 40x 55x
14 10xc 15sa 15x 15xdi 26xci 30sai 34x
45xd 50x 59x
ných kúpeľoch a na ozdravný
15 00 30s 30xd 35xc 37x
15 00x 13xd 15xc 30sa 30xi 46pc 59bsap
pobyt vo Vysokých Tatrách. Za čo členovia organizácie ešte raz srdečne ďakujú.
16 00xa 30xsa 30bsap 50xs
16 00sa 10a 15x 16s 30xa
Členom, ich rodinám, ako aj priaznivcom chcem touto cestou popriať v no17 00i 00a 30x
17 00 14x 27x 35x 50sa
vom roku 2019 všetko najlepšie, veľa krásnych chvíľ prežitých v zdraví, šťastí,
18 00 20x 30
18 00x 26i 59bsap
s láskou v srdci a veľa pohody v rodinách a každý deň s Božím požehnaním.
19 30sa 35x
19 00
Naše stretnutia sa v novom roku 2019 začnú 16. januára o 14.00 hod.
20 00x 30sa
20 00 30x
v Dennom centre Klub 75 na Belanského ulici. Výročná členská schôdza
21 00i 30x
21 35
Denného centra Klub 75 sa bude konať 29. januára 2019 v Dome kultúry
22 10x 25sa 35x
22 00x 20ai 22s 35xi
v KNM.
x – pracovný deň
d – dni školského vyučovania
s – v sobotu
p – v piatok
Zároveň prosím našich priaznivcov a členov o darovanie 2% z daní pre a – nedeľa, sviatky
c – dni školských prázdnin
_ – cez Oškerdu
ZO ZPCCH a Jednotu dôchodcov Slovenska. IČO 12664855302
b – cyklobus, premáva od 9. 6. do 29. 9.
i – ide k/od INA
A. Tarábková Cestovný poriadok SAD je platný od 9. 12. 2018

BIOMASOVÁ TOMBOLA
Neviete, čo s vianočným stromčekom po sviatkoch? Myslíte si, že už poslúžil svojmu účelu a je súci
tak akurát na smetisko?
Mýlite sa! Aj Váš vianočný
stromček môže zabezpečiť
ekologické teplo pre naše

NOMINÁCIE NA OCENENIE
Komisia pre kultúru a šport pri MsZ v KNM
žiada verejnosť, športové oddiely a kluby
o zasielanie návrhov na nominácie do ankety
Športovec Kysuckého Nového Mesta za rok
2018.

VÝZNAMNÉ VÝROČIE JDS
Dňa 17.12. v Dennom centre Klubu 75 bolo
od rána rušno. Schádzali sa tu zástupcovia
všetkých ZO JDS okresu, aby si pripomenuli vznik OO JDS KNM. Prišli sa s nami podeliť
o slávnostnú chvíľu vzácni hostia ako predseda KO JDS Žilina Dr. Michal Kotian, podpredseda KO JDS Ing. Pavol Kozák, nový primátor
mesta Ing. Marián Mihalda, predsedníčka
OO JDS Čadca Margita Ďurišová ako i predsedníčka ZO ZPCCH Agnesa Tarábková.
Veru, už je to 15 rokov, čo v poslednom okrese
Žilinského kraja dňa 9. 12. 2003 vznikla naša
okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pod vedením Nadeždy Behúňovej. Naša
kronika hovorí o prvých začiatkoch práce so se-

mesto a Vašu domácnosť. Navyše, každý, kto
donesie vianočný stromček, bude automaticky
zapojený do zlosovania o nový kávovar. Nebolo by skvelé vychutnať si lahodnú kávu v teple
svojho domova?
Ako? Doneste stromček do areálu kotolne
spoločnosti KYSUCA s. r. o., kde ho prevezmú
naši pracovníci
Kde? Trśtie, Kysucké Nové Mesto (areál kotolne)

Kedy? Od 7.1. do 31. 1. 2019 v čase od 8.00
do 20.00 hod.
Prečo? Môžete vyhrať skvelý kávovar a tiež
zabezpečíte ekologické teplo aj pre Vašu domácnosť
Tombolové lístky, ako aj podrobné informácie
o prebiehajúcej akcii Vám poskytne náš personál priamo na mieste.
Tešíme sa na Vás!

Navrhnutých športovcov v kategóriách: jednotlivci, športové kolektívy a tréneri odôvodnite a ich najlepšie výkony a úspechy za rok
2018 doložte napr. výsledkovými listinami,
kontaktmi na športovcov a oddiely. Na základe týchto návrhov komisia vyberie najlepších športovcov. Vyhodnotenými môžu byť

športovci a tréneri, ktorí reprezentujú kluby
a oddiely v KNM alebo sú občanmi mesta a reprezentujú kluby a oddiely nesídliace v KNM.
Návrhy posielajte do 15. 1. 2019 na adresu:
Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo
e-mailom: kovacikova@mskknm.sk

niormi a postupne dokladuje množstvo aktivít,
ktoré sme za toto obdobie uskutočnili. Každoročné stretnutia seniorov dolných Kysúc, ktoré
organizuje zakaždým iná ZO hovoria o družnej
spolupráci nášho kolektívu. Že vieme pracovať,
hovoria za nás naše činy. Bezplatne sme pracovali ako prví v Žilinskom kraji pri likvidácii zdevastovanej prírody po veternej víchrici vo Vysokých Tatrách. Vyzbierali sme najvyššiu sumu
na ﬁnančnú zbierku pre deti žijúce v najchudobnejších oblastiach našej planéty, a to v celej
KO JDS Žilina. Organizovali sme Krajské športové hry seniorov, Krajskú prehliadku seniorských speváckych a tanečných súborov. Neustále
sme bojovali za odstránenie krivdy pri výpočte
dôchodkov starodôchodcov. Uskutočňovali sme
ešte mnohé významné akcie.

V našej práci nám veľmi pomáhali poslanci ako Dušan Mičian, Ing. Vladimír Macášek,
Mgr. Martvoň PhD., Juraj Šefár. Aj schválené
granty z VÚC a mesta KNM ešte pod vedením
primátora Jána Hartela zohrali pozitívnu úlohu
pri našej práci so seniormi. Úprimne ďakujeme.
Môžeme byť pyšní, že za 15 rokov života
OO JDS KNM sme urobili kus svedomitej práce
pre naplnenie šťastnejšieho života seniorov na
dolných Kysuciach. Preto vďaka všetkým funkcionárom, ale i ostatným členom JDS, ktorí sa
spoločne usilovali o dobrú vec. Nech nový výbor v novom roku 2019 na čele s predsedníčkou
Mgr. Boženou Minárikovou spolu s ostatnými
členmi predsedníctva OO JDS KNM napĺňajú
želania svojich členov v zdraví a spokojnosti.
Nadežda Behúňová
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mesta a okolia. Pozvanie prijali noví poslanci mestského zastupiteľstva, obyvatelia
mali možnosť sa s nimi zoznámiť a porozprávať. Šikovné ruky ženičiek a mužov pri-

pravili bohatý sortiment vianočného
tovaru na predaj. Kto nemal Dubane,
mohol „nakúpiť“ v Zóne bez peňazí.
Veci zo zóny, ktoré ostali, Dubania
odniesli do krízového centra v Žiline.
V šere v pozadí s vysvietenou zvonicou, kto prišiel, prežil príjemné chvíle. Podujatie Vianočný punč v Dubí
sa mohlo uskutočniť vďaka členom
Únie žien Slovenska a OZ Dubie, tiež
podpore mesta, pomoci Juraja Čierňavu
z MKŠS KNM a Údržby mesta.
D. Š.

nej základnej školy v KNM,
SŠ internátnej, klienti CSS,
primátor mesta Ing. Marián
Mihalda a široká verejnosť.
Všetci mali z pobožnosti
veľmi dobrý pocit, dekan
Holbička sa prihovoril najmenším prostredníctvom príbehu o narodení Ježiška. Oni mu za odmenu zaspievali a predviedli krátky vianočný program.
Nechýbalo požehnanie a priania krásneho
prežitia blížiacich sa Vianoc. Všetci sa po-

tom premiestnili do pastoračného centra, kde ich
čakali sladké palacinky,
na ktoré sa ich mlsné jazýčky tešili.
V minulom roku vyjadrila Tatiana Jánošková
zo SPOSA nádej, že vznikne tradícia konania sa vianočnej pobožnosti pre detičky
a rodičov, ktorí to majú vo svojom živote
ťažšie. Zdá sa, že prianie sa vyplnilo.
D. Š.

die nároky na rovnováhu, ovplyvňuje reﬂexné
zóny chodidiel, človeka psychicky otužuje, ale
zároveň povzbudzuje a motivuje. Chodník je
zložený z kamienkov rôznej veľkosti a tvarov,
z drevenej guľatiny, šišiek, trávnatého koberca
a iného… Vyvýšené záhony umožňujú venovať
sa pestovaniu rastlín aj v sede alebo priamo
z invalidného vozíka. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám dali hlas.
Občianske združenie Radosť žiť, ktoré sa nachádza pri CSS Kamence sa 9. apríla 2018 zapojilo do projektu v grantovom programe OPORA
2018. Poskytovateľom ﬁnančného príspevku
bola Nadácia SPP. Predkladaný projekt mal byť
zameraný na individuálny plán rozvoja jedného
konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. Rozhodli sme sa podporiť individuálny rozvojový
plán pani Anny. Jej cieľom je byť v čo najväčšej
miere sebestačná a nezávislá. Jej túžbou je opäť
sa postaviť na vlastné nohy a pohybovať sa po
svojej izbe samostatne bez pomoci invalidného
vozíka. Pani Anna je veľmi cieľavedomá a každý
deň trénuje pomocou G-aparátu chôdzu. Chcela do každodennej rehabilitácie začleniť aj cvičenie na prístroji Rotren Solo, ktorý je určený
na precvičovanie pasívnych dolných končatín
silou paží cvičiaceho. Projekt patril medzi tie

podporené a my sme od Nadácie SPP získali
ﬁnančný príspevok na kúpu prístroja Rotren
Solo vo výške 1 100 €. Pani Anna je schopná
cvičenie absolvovať aj sama bez zdravotného
dozoru, a to z pohodlia svojej izby.
V tom istom grantovom programe sme sa
rozhodli podporiť individuálny rozvojový
plán pani Anny B. Jeho cieľom bolo zmysluplné trávenie voľného času v pohodlí izby. Je
rada, keď sa pri nej na izbe niekto zastaví a porozpráva sa. Rada hovorí o minulosti, zahrá si
spoločenské hry, počúva hudbu a často si spieva ľudové piesne. Preto sme jej chceli zakúpiť
mobilný Snoezelen set, aby mohla zmysluplne
tráviť svoj voľný čas v pohodlí svojej izby, tak
ako chce ona. Mobilná Snoezelen terapia slúži imobilným klientom, medzi ktorých patrí
aj pani Anna. Terapia prebieha na lôžku alebo
v kresle a je zameraná hlavne na relaxáciu, bazálnu stimuláciu, rehabilitáciu. Pani Anna rada
spieva, preto môže na jej izbe pomocou mobilného setu Snoezelen prebiehať muzikoterapia,
reminiscenčná terapia alebo aj tréning pamäti.
Aj tento projekt patril medzi tie podporené a my
sme od Nadácie SPP získali ﬁnančný príspevok
na kúpu mobilného Snoezelen vo výške 1 400 €.
Mgr. Katarína Krasňanová

DUBANIA NAVARILI PUNČ
V piatok cez druhý adventný týždeň hrali na
malom dubskom námestíčku vianočné koledy a pesničky. Miestni obyvatelia sa opäť
stretli v Komunitnom centre Zvonica, aby
spolu strávili príjemný predvianočný večer. Na ohni v kotlíku navarili chutný punč,
ktorý sa predával za dubskú menu Dubane.
Nechýbala výborná zabíjačková kapustnica,
navaril ju nový člen OZ Dubie Anton Kopásek. Medzi návštevníkmi ste nestretli len
Dubanov, ale i obyvateľov Dubskej cesty,

SVÄTÁ OMŠA
I SLADKÉ PALACINKY
V jeden decembrový utorok vchádzali cez
bránu do kostola sv. Jakuba rozvážnym
krokom handicapované deti so svojimi
rodičmi, učiteľmi, známymi a priateľmi.
Po minuloročnej dobrej skúsenosti zorganizovala Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom spolu s Farnosťou sv. Jakuba
predvianočnú svätú omšu pre handicapovaných. Omše sa zúčastnili rodičia so svojimi
detičkami, žiaci a pedagógovia zo Špeciál-

TRI ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame„ Nadácie Tesco, kde v hlasovaní zákazníkov
vyhralo 1. miesto a získalo tak ﬁnančnú podporu 1 300 €.
Cieľom projektu bolo pre seniorov vytvoriť
terapeutickú záhradu. Terapeutická záhrada je
špeciálne udržiavaná zeleň a záhradné zariadenie, ktoré pomáha ľuďom zotrvávať v kontakte s prírodou. Nám sa podarilo s ﬁnančnou
podporou Nadácie Tesco vytvoriť terapeutický
chodník pre seniorov a vyvýšené záhony. Pri
terapeutickom chodníku ide o chodenie naboso
v teréne s rôznorodým povrchom, ktorý kla-

Z KAŽDÉHO ROŽKA
TROŠKA
V decembri ste si mohli pozrieť množstvo obrazov z tvorby neprofesionálneho
výtvarníka z KNM Stanislava Luhového.
Do 13. decembra vystavoval v bočnej sále
domu kultúry takmer 120 obrazov. Sa-
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motného autora ste v priestoroch mohli
stretnúť a porozprávať sa s ním o jeho práci
a inšpirácii. Tou inšpiráciou sú mnohí svetoví maliari, žena či známi, s ktorými sa
stretáva.
D. Š.
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OCHRANÁRIK
TIESŇOVÉHO VOLANIA
Prvýkrát sa deti z MŠ Litovelská zapojili
do výtvarnej súťaže organizovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – Ochranárik čísla tiesňového volania 112. Cieľom
súťaže bolo priblížiť deťom a žiakom hravou
formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami tematiku civilnej ochrany a jej
prepojenie s jednotným európskym číslom
tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia výtvarných prác v rámci osvety
a propagácie zo strany usporiadateľa. Pre-

ŠKOLSTVO

PREBIEHA MAPOVANIE
POTRIEB MLADÝCH
V KNM prebieha mapovanie potrieb detí
a mládeže. Aj KNM sa rozhodlo zapojiť
do programu Nadácie pre deti Slovenska –
„Povedz nám to!” a vykonať celomestské
mapovanie mládeže.
Mapovanie prinesie hĺbkovú analýzu potrieb detí a mládeže v meste, čo bude predstavovať podklad na tvorbu mládežníckej politiky v meste. V súčasnosti súhlas
s vykonaním prieskumu vydala väčšina
škôl v meste, a tak sa uskutočnili aj prvé
prieskumy. „Prvé výsledky priniesli dávku

tože táto
téma deti
zaujala,
hneď sa pustili do tvorby svojich výtvarných prác. Kreslili hasičov pri hasení požiaru, zdravotníckych záchranárov aj policajoptimizmu a odhodlania“, povedal Patrik
Hyll, ktorý menežuje spolu s neziskovou
organizáciou SYTEV celý projekt.
Hlavným cieľom nie je len kvalitne zmapovať názory mládeže, ale tiež poskytnúť
mladým ľuďom priestor na realizáciu. Bolo
by nemožné spraviť podobné mapovanie s takou veľkou cieľovou skupinou bez
dobrovoľníkov. Sme radi, že sa mladí ľudia
z mesta zaujímajú o tento projekt a prichádzajú nám pomáhať. Na oplátku vykonávame s mladými ľuďmi stretnutia a školenia,
kde sa môžu naučiť veľa zaujímavých vecí.

Našou veľkou oporou a zastrešením je Mestský mládežnícky parlament, s ktorým sme
diskutovali a diskutujeme o priebehu celého
projektu. Tím si už analyzuje prvé výsledky
a teší sa na kompletné spracovanie.
Projekt „Povedz nám to” podporila Nadácia
pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom a je súčasťou aktivity „Zistime,
čo kysucká mestská mládež potrebuje”,
ktorú podporilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR „Programy pre
mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

V programe sa nezabudlo ani na spomienky.
Súčasná riaditeľka školy Mgr. Eva Králiková
vo svojom príhovore povedala: „Veľkým šťastím pre učiteľa je poznanie, že jeho úsilie našlo odozvu v detskej duši a naopak, veľkým
šťastím pre dieťa je dobrý učiteľ.“ Poďakovala všetkým súčasným i bývalým kolegom,
rodičom, žiakom a vyjadrila presvedčenie,
že škola bude naďalej rásť. Bývalých riaditeľov školy ocenila pamätným listom a vo videoprezentácii sme sa preniesli do histórie
školy. Pozvanie na moderovanie koncertu
prijala absolventka ZUŠ, dnes vysokoškoláčka Nikola Capeková, víťazka celoštátnych
moderátorských súťaží.
Tak, ako bol pestrý koncert, rovnako pestrý je
aj život žiakov v ZUŠ. Tu naozaj platí Komenského „škola hrou“. Veď súčasťou vyučovania

sú tvorivé dielne jednotlivých
odborov, vo veľkých projektoch škola podporuje vzájomnú
spoluprácu medzi jednotlivými
oddeleniami, na vysokej úrovni
zabezpečuje celoslovenské súťaže (24. ročník speváckej súťaže
Vokálna jar, 17. ročník podujatia
Akordeónový festival, 9. ročník
tanečnej súťaže Scénický tanec). Jednotlivé
oddelenia zabezpečujú aktívnu účasť žiakov
i pedagógov na koncertoch, podnecujú spoločné vystúpenia a stretnutia, aby sa stali neoddeliteľnou súčasťou života školy.
Pri oslave narodením zvyčajne prajeme
oslávencovi len to najlepšie. Poprajme teda
našej škole tvorivých učiteľov nadšených
pre svoju prácu, výnimočných žiakov, ktorí
svojím talentom dokážu očariť publikum,
dokážu prinášať úspechy a naďalej budú reprezentovať svoju školu, naše mesto i Slovensko. Predovšetkým jej však zaželajme
čo najviac obyčajných umeniachtivých človiečikov, ktorí si budú recitovať, maľovať,
tancovať, muzicírovať či spievať len tak, pre
vlastné potešenie.
ZUŠ Kysucké Nové Mesto

ZUŠ OSLÁVILA 65 ROKOV
(pokračovanie zo str. 1)
dobného zamerania na Kysuciach. Najskôr
pod názvom Hudobná škola, neskôr Ľudová škola umenia. Dnes nesie názov Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto.
V tomto roku oslavuje teda 65. narodeniny
a jubileum, to je dôvod na oslavu.
Dňa 30. 11. 2018 sa preto uskutočnil slávnostný koncert v dome kultúry, kde sa
stretla veľká rodina priaznivcov zušky.
Rodičia, súčasní i bývalí žiaci a vzácni hostia, medzi nimi nechýbal primátor mesta
KNM Ing. Ján Hartel a novozvolený primátor Ing. Marián Mihalda.
Na javisku sa striedalo umelecké slovo
s tancom a hudbou. Vystúpili sólisti i komorné zoskupenia (učiteľský i detský
spevácky zbor, dychové združenie Brass
kvartet, džezové komorné zoskupenie Jazz
Combo, sláčikový a akordeónový súbor,
skupina In Comma) a ďalší. Účinkujúci
do svojich vystúpení dali zo seba všetko
a odmenou im bol nadšený potlesk divákov,
ktorí vytvorili nádhernú, srdečnú atmosféru v zaplnenej sále.

tov so všetkým, čo k ich
práci – podľa predstáv
detí, patrí.
Veľké bolo naše prekvapenie, keď v materskej škole
zazvonil telefón a dozvedeli sme sa správu, že traja
kamaráti z 2. triedy získali 1., 2. aj 3. miesto
v kategórii materských škôl v našom okrese:
1. miesto: Jakubko Švaňa, 2. miesto: Karolínka Slivoňová, 3. miesto: Miško Hošták
Mgr. Alica Beňadiková
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ŠESŤ KOMNÁT PRE PRVÁKOV
V piatok 30. 11. 2018 sme ako prváci z 1. A
vstúpili do budovy školy. Tam na nás už
čakali dvaja starší spolužiaci. Predstavili sa ako Suľko a Suľka. Spolu s nimi sme
prešli zlatou bránou s pesničkou na perách. Dvere telocvične boli otvorené, začali
sme zvedavo pátrať po rodičoch a čakať, čo
sa stane. Zazneli fanfáry a do miestnosti
vstúpila so žiackym parlamentom pani
riaditeľka.
Imatrikulácia nebola žiadna ulievareň!
Dozvedeli sme sa, že musíme splniť pripravené úlohy zo slovenčiny, matematiky,
prvouky a telesnej výchovy. Ale to nebol
žiaden problém! S úlohami sme sa popasovali a žiacky parlament zhodnotil, že sme
všetko zvládli a skúškou prešli. Nasledovala ceremónia, pri ktorej nám zablahoželala
pani riaditeľka a naša pani učiteľka triedna.
Každý z nás urobil odtlačok prsta na spísané pravidlá našej triedy, ktoré budeme svedomito plniť a riadiť sa nimi. Po olovrante

a chvíľke oddychu sme sa nevedeli dočkať
Čarovnej noci. V malých skupinkách sme
vstúpili do školy. Tam nás privítal kastelán
a oznámil nám, čo nás čaká. Najprv sme
navštívili Komnatu múdrosti, v ktorej pre
nás šialené vedkyne pripravili tajné písmo,
netradične nafúkli balónik a nechali nás postaviť aj model mozgu. V Komnate tvorivosti sme zobudili z tvorivého sníčka kúzelné
zvieratká, s ktorými sme vyrábali náramky,
záložky či farebné čelenky. Papa, Pipi, Popo,
Pupu a Pepe nás privítali v Komnate zábavy,
kde sme tancovali, šaleli sa a hrali sa s nimi.
Potom sme prešli cez tmu do Komnaty

ÚSPORY NA OSVETLENÍ
Koncom roku 2016 mesto realizovalo projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenie mesta Kysucké Nové Mesto. Projekt bol realizovaný s ﬁnančnou podporou z európskych fondov vo výške 484 652 €.
Vymenených bolo 1 149 svietidiel.
Jedným zo stanovených cieľov projektu bolo zníženie energetickej
náročnosti verejného osvetlenia. Mesto tiež plánovalo ušetrené ﬁ-

POĎAKOVANIE
Tisíc sĺz nám stieklo po tvári, odkedy si odišiel
a smútok sa prikradol, aby do našich dní
vošiel.
Už nikdy nebudeme s Tebou ako kedysi,
povedz nám, otec, teraz kde si?
Sme tu bez Teba, tatinko, myslíme na Teba
a snívame o Tebe,
ale si s a nami v našich spomienkach.
VĎAKA OTEC za to, že si bol a navždy budeš v hĺbke našich sŕdc.
Dnes však ťažké časy nastali, plakať sa už dávno neoplatí,
plač a slzy čas už nevráti.
Sme tu bez Teba, tatinko náš, pozri teraz,
bojujeme pre Teba a vždy, keď plačeme, plačeme len pre Teba,
nech anjeli za obzorom našu vďaku prenesú.
Že vraj si náš anjel strážny
a že nech si kdekoľvek, buď tam vždy šťastný.
Dňa 22. 11. 2018 nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatinko, brat, švagor, krstný otec
Milanko BUČEK z Kysuckého Nového Mesta.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim milovaným.
Taktiež ďakujeme za dôstojnú rozlúčku p. dekanovi Petrovi
Holbičkovi.
Nech Božie milosrdenstvo sprevádza jeho dušu. Za tichú
spomienku v modlitbách ďakuje milujúca manželka Liduška
a dcéra Ivetka i ostatná smútiaca rodina.
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zdatnosti, v ktorej nás čakali rôzne
športové aktivity, šmýkačka, hádzanie loptou. A nakoniec Komnata
strachu, kde sme zistili, že sme odvážni a ani strašidlá nám nezabránia dostať sa ku kastelánovi, ktorý
nám odomkol dvere a dovolil nám
odísť. Veď v poslednej Komnate
hojnosti nás čakala výborná večera
od našich kuchárok a na záver sme
si zaslúžili aj sladké prekvapenie – tortu.
Keď sme si vyčistili zúbky a obliekli si pyžamko, prišla dobrá čarodejnica, ktorá nám
prečítala rozprávku na dobrú noc. A my
sme mohli spať v spacákoch vedľa seba ako
v bavlnke. Bola to naša prvá noc v škole.
Naše ďakujem patrí členom žiackeho parlamentu, ktorí spolu s ďalšími spolužiakmi
pripravili Imatrikuláciu aj Čarovnú noc.
Rovnako ďakujeme pani učiteľkám a pani
riaditeľke, ktoré nad nami bdeli a pomáhali
nám, pani kuchárkam za výbornú večeru
a pánovi školníkovi za jeho šikovnosť.
Mgr. Jana Cibulková, PhD.

nančné prostriedky využiť na rekonštrukciu stávajúceho osvetlenia
či budovanie nových svietidiel na miestach, kde chýbajú.
A aké sú výsledky po dvoch rokoch? Pre porovnanie, v roku 2015
bola spotreba energie na verejné osvetlenie 597 314 kWh, v roku
2016 sa znížila na 382 419 kWh a v ďalšom roku to už bolo len
248 570 kWh za rok. Aj keď sa ceny elektrickej energie pohybujú
a skladajú sa z rôznych zložiek, spotreba je zreteľná aj pri vyčíslení
nákladov na osvietenie ulíc v noci. V roku 2015 pred rekonštrukciou
boli vynaložené prostriedky verejné osvetlenie vo výške 89 272 €,
o rok neskôr to bolo 55 144 a v ďalšom roku už len 36 523 €. Z uvedeného vyplýva, že mesto ušetrilo vďaka zrealizovanému projektu
viac ako 50 % energií.
Zároveň investovalo do výmeny prípojok na toto osvetlenie
50 299 € v rokoch 2017 a 2018. Nové verejné osvetlenie pribudlo
v meste na Ulici Revolučná, Námestie slobody, Ul. Matice slovenskej a Murgašova. Ide o doplnenie osvetlenia na miestach, kde je to
potrebné a požadované.
D. Š.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme rodine, všetkým
príbuzným, priateľom, známym, DSS v KNM
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s mojim manželom,
našim otcom, starým a prastarým otcom,
svokrom, švagrom, krstným otcom
Ing. Ladislavom KAPITÁNOM, ktorý nás
navždy opustil 11. 11. 2018 vo veku 84 rokov.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra
Eva a syn Miroslav s rodinami.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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SPOMIENKY
Aj po roku smutno nám je všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac, ako tí
ostatní
a o to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich,
aj keď v našich srdciach ostávajú navždy.
Uplynul 1. smutný rok, čo nás navždy opustil
manžel, svokor, otec, dedko
Ing. Ján HRUBÝ
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí
na neho nezabudli.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie, nevráti, čo nám vzal,
ostali spomienky, bolesť v srdci a žiaľ.
Dňa 11. januára 2019 si pripomenieme
20. výročie, čo nás náhle opustil môj manžel
a náš otec
Viktor BIELEŠ z Budatínskej Lehoty
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra
a dvaja synovia s rodinami
Dňa 26. 1. 2019 si pripomenieme 2. výročie
úmrtia a nedožitých 95 rokov nášho otca,
starého otca, prastarého otca, strýka
a krstného otca
Jozef BRODŇANA
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 7. 1. 2019 uplynie 25 rokov, čo nás
tragicky navždy opustil manžel, otec a dedko
Jozef ŠTIAK z Kysuckého Nového Mesta,
rodák z Makova
V modlitbách s láskou a úctou spomína celá
rodina.
Dňa 10. 1. 2019 budú 4 roky, čo nás opustila
naša mama, starká
Vilma MINDEKOVÁ
S úctou spomína celá rodina.

Dňa 30. 12. 2018 uplynulo 39 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec, dedko
a strýko
Jozef BOJKO
S láskou a úctou spomínajú deti Mária, Milan,
Elena a Jozef s rodinami.
Navždy zostáva v našich srdciach
a spomienkach.

Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 28. 12. 2018 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
Miroslava OKAPALA z Kys. Nového Mesta.
S láskou spomínajú deti, manželka, vnúčatá
a celá rodina.
Bolesťou unavená tíško si odišla,
nechala všetkých a všetko, čo si rada mala.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba s láskou myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdciach sme si pripomenuli,
že dňa 18. 12. 2018 bolo 2. výročie, čo nás
navždy opustila naša milovaná manželka,
maminka a babička
Alenka KORMANOVÁ z KNM
S láskou a úctou spomínajú milovaný manžel
Matej, dcéra Janka s manželom Ľubošom, syn
Marek a vnúčik Lukáško.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto ťa poznal, spomenie si.
Dňa 26. 1. 2019 si pripomenieme 7. výročie
úmrtia
Ľubomíra MEČIAKA z Dolného Vadičova
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéra
s manželom a vnučka Karinka a ostatná
rodina.
Dňa 16. 1. 2019 si pripomíname 5. výročie
úmrtia
Štefana ŠINKU
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra
s manželom a vnukovia.

Bol si s nami, bol si pri nás,
dal si lásky veľa,
dal si istoty do cieľa.
Mal si úsmevu dar,
čo rozjasňoval Ti tvár.
Mal si radu, dobré slovo
pre známych i blízkeho.
Dňa 22. 1. 2019 si pripomíname 8. výročie
úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka
Vladimíra PSOTNÉHO z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomína manželka, syn, dcéry,
vnúčatá s rodinami.

Zvesti
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Ťažko je nespomínať, keď srdce stále bolí.
Ťažko je neplakať, keď slza v oku stojí.
Dňa 23. 12. 2018 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia manželky, mamičky, babičky
a prababičky
Gabriely PAVLUSOVEJ z Kysuckého
Lieskovca
S úctou a láskou spomína celá rodina.
Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej sa srdce do žiaľu ponára.
Hoc Tvoja hviezda zhasla a slnko Ťa už
nemôže hriať,
stále si so mnou a vždy budem na Teba, môj
drahý, s láskou spomínať.
Zletel krásny anjel z neba, povolal si k sebe
Teba.
Zobral si sa, odišiel a na mňa si nemyslel.
Prešli roky, dlhý čas,
spomienky na Teba sú so mnou každý čas.
Chýba mi Tvoj hlas, Tvoja ruka, čo pohladí,
no Pán povedal, prišiel Tvoj čas.
Dňa 14. 1. 2019 by sa bol dožil 75 rokov môj
drahý manžel
Marcel KUBIŠ z Kysuckého Nového Mesta
a 3. 3. 2019 bude tomu 16 rokov, čo odišiel
do večnosti.
S láskou úctou spomína manželka Hanka.
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
spokojný večný spánok môžeme Ti priať.
Dňa 8. 1. uplynie 14 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná
Anička ŠVÁBIKOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína manžel Anton,
dcéra Gabriela s rodinou a ostatná rodina.
Dňa 13. 1. 2019 uplynie 25 rokov od úmrtia
nášho otca
Tomáša HACEKA
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Zvesti

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si žiť,
ale osud to tak zariadil, že si nás navždy musel
opustiť.
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 2. 1. 2019 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starého otca
Vladimíra PUKALÍKA
S láskou spomína manželka, synovia
s rodinami a vnučka Simonka.

OPUSTILI NÁS
Daniel MORAVEC
Zdena GAZDÍKOVÁ
Milan BUČEK
Miroslav MEČÁR
Pavel JANÍK
Mária HRTÚSOVÁ
Emília KARÁSKOVÁ
František FOLDINA
Anna SIBEROVÁ
Ján SALÁT
Matilda KRÁLIKOVÁ
Klementína MAROŇOVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

39 rokov
48 rokov
60 rokov
67 rokov
69 rokov
75 rokov
62 rokov
68 rokov
79 rokov
83 rokov
87 rokov
85 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 9. 8. 2018 by sa bol dožil 70 rokov
a 9. 1. 2019 bude tomu 5 rokov, čo zomrel
Milan LALINSKÝ z Kysuckého Nového
Mesta
Prinášame Ti krásne ruže, majú nežné
lupienky,
my Ti do nich vkladáme všetky naše
spomienky.
Na hrob ich ukladáme, je v nich drobná rosa
a tá drobná kvapka, to je naša slza.
Už len tú kyticu na hrob Ti pokladáme,
modlitbu v tichu odriekame.
Za všetko dobré veľmi Ti ďakujeme a s láskou
spomíname
družka Lyda s rodinou a sestra Anna
s rodinou.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Branislav Ďuriš a Nikola Mordáčová

NARODENIE DETÍ
Mia Marková, Daniel Žmijovský

INZERCIA
 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

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

12. 1. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

13. 1. 2019

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

19. 1. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

20. 1. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

26. 1. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

27. 1. 2019

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXVI. • JANUÁR 2019

9

i
Správne znenie tajničky z čísla 12/2018
znie: „Milovaná žena nestarne.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Zdenka Šošková, Komenského 18, KNM – 6,00 €, 2. Martin
Romanik, Matice slovenskej 971,
KNM – 5,00 €, 3. Irena Moldrzyková,
anarnak,
soir, Iža,
taran,
antikoro

nehrdzavejúca spiežovec
oceľ

9. mája 1176, 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 1/2019 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát

Deutsche
Kart
predložka
Meisterschaft

horské
pásmo

patriaci
Aldovi

autor
večer,
krížovky:
po
uklonenie
Jaroslav
francúzsky
Jablonský

ruský
súhlas

2. časť
tajničky

kde

dlhá chvíľa

ryžová
pálenka

malý
sud
okatá žena

1. časť
tajničky

nie iba

na tom
mieste

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr
do 21. 1. 2019.

sníval
(kniž.)

rozum

dlhší pruh

staroveká
zbraň

televízny
detektív
zeleninové
jedlo

to,
po
anglicky

Zolov
román

zákusky

naša obec
Čapkova
dráma
irídium
(zn.)

zvesili

jazyk

3. časť
tajničky

otec
(hovor.)

druh
veľryby

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



1

Collins: Ten kto si zaslúži dôveru, … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

1

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 12/2018 znie: „Himaláje“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Sabinka Sedliačková,
Komenského 1140, 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 31. 1. 2019. 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 21. 1. 2019,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Križiak.
2. Bály.
3. Neskôr.
4. Námorný lupič.
5. Ohrady.
6. Čaro.
7. Kto pečie chlieb.
8. Hlavné mesto Česka.

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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súboru Jedľovina. So svetielkom navštívili organizácie v meste, ktoré už na túto

Mikuláš prišiel
Nádej v očkách tých najmenších, veď príde Mikuláš! Malé nôžky rýchlo cupotali námestím,
aby prišli včas a uvideli
bradatého
štedrého
muža. A ten deti nesklamal, neprišiel však sám.
Najskôr deti rozveselili a rozosmiali anjelik

s čertom. Trošku si spoločne zanôtili a trošku
začarovali. A potom
prišiel on, sám veľký
Mikuláš s veľkým vrecom sladkých malých
Mikulášov. Ale dobroty nerozdával len tak,
deti si ich museli zaslúžiť za peknú pesničku či básničku. Tak sa
na pódiu pri Mikulá-

šovi striedali chlapci a dievčatá, ktorí potešili
svojich rodičov, či ostatné detičky peknými
veršíkmi a nôtením. Na záver si dali zopár vianočných piesní spoločne. Spokojnosť a šťastie
na ich tvárach sa dala čítať.
Čokoládové ﬁgúrky venovala Čokoládovňa
Hauswirth zo Žiliny. Veselého čertíka, anjela a Mikuláša zahrali herci z Divadla zo šuflíka. Podujatie zorganizovalo Mestské kultúrno-športové stredisko v KNM.
D. Š.

Najväčší príbeh
K predvianočnému času v našom meste
patrí krásna tradícia Živý Betlehem. Najväčší príbeh príbehov sa na námestí odohral v sobotu pred Štedrým dňom. Na jeho
realizácii sa podieľala stovka účinkujúcich
a organizátorov. Veď na začiatok sa predstavili deti z CVČ Horný Vadičov a KNM
(fotograﬁa na titulnej strane) pásmom ľudových piesní, kolied a vianočných prianí.

Hneď po nich pódium patrilo členom folklórneho súboru Jedľovina, ktorí zahrali
a zaspievali vianočné piesne a koledy. Rolničky či Tichá noc sú tak známe piesne, že
sa pri nich rozospievali všetci diváci a neprekážal im ani dotieravý hustý dážď. Posledným bodom programu bolo vystúpenie
divadelníkov z divadelného súboru Babylon o narodení Ježiška. Ich herecké umenie
sprevádzali piesne v podaní Zboru Bohom

zvolaného a Shema z oboch kysuckonovomestských farností. Spríjemnením večera
bol primátorský detský i dospelácky punč.
Tak sa jedna z najkrajších chvíľ v roku pomaly vkrádala do ľudských duší.
D. Š.

a na hlavách mali mikulášske čiapky. Mikulášovi zarecitovali, zaspievali, zatancovali
a on každé dieťa obdaroval sladko-ovocným
balíčkom. Usmievavý anjel rozdával navôkol anjelské pohladenia a čert vyhľadával
menej poslušné deti,
ktoré na líca značkoval svojou čerňou.
Každá trieda dostala od Mikuláša ešte
veľký balík plný hračiek. V závere sa deti
s Mikulášom odfotili
a rozlúčili.
A. Slivková

Deti z Lehoty sa tešili na Mikuláša
V nedeľu 9. 12. 2018 zavítal aj do Domu
kultúry v Budatínskej Lehote Mikuláš
v sprievode čerta a anjela. V predvianočnej
atmosfére s vianočnou hudbou a vyzdobeným stromčekom na nich čakali napäté deti
z Budatínskej Lehoty a KNM. Za trpezlivosť
a dobrotu počas roka dostali sladkú odmenu

v podobe mikulášskeho balíčka a sladkého
prekvapenia z košíka, ktoré pripravili ženy
z ÚŽS v Budatínskej Lehote. Veľkú vďaku
si od spokojných detí, ich rodičov a starých
rodičov zaslúži pán Jaroslav Fábik. On ponúkol deťom vykúrené, sviatočne vyzdobené priestory a tanečnú hudbu. Postaral sa
aj o skvelý kultúrny program, v ktorom vy-
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Mikuláš v škôlke
Starý pán v červenom kabáte s vrecom plným sladkostí zavítal do všetkých škôlok
v meste. Napríklad aj do MŠ 9. mája. Deti
skríkli od radosti, keď v dopoludňajších
hodinách vstúpil do vyzdobených priestorov
MŠ
Mikuláš
so svojimi vernými pomocníkmi
anjelom a čertom.
Škôlkari sa na
neho pripravili

2019
JANUÁR

stúpili mažoretky Asanka a so živou hudbou
súrodenci Mrmusovci. Okrem toho všetkého ešte perfektne zvládol rolu čerta.
Darina Svrčková
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VIANOČNÉ SPRAVODAJSTVO

zásielku netrpezlivo čakali, prešli cez centrum mesta pomedzi stánky až ku mestskému úradu. Tu na nich čakal primátor mesta Ing. Marián Mihalda. Poslanec Dušan
Mičian mu prečítal list s prianiami a odovzdal jeden z lampášov s Betlehemským
svetlom pre mesto a jeho občanov. Obyvatelia, ktorí sa prišli pozrieť, si odpálili svetlo a odniesli si ho do svojich príbytkov. Primátor sa všetkým poďakoval a poprial im
šťastné a veselé Vianoce. Možno sa tento
rok zrodila v meste nová tradícia.
D. Š.

Skauti priniesli svetlo nádeje
„Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili
v ľudských srdciach presne tak, ako sa od
človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.“
Plamienok svetla z Betlehema odovzdali rakúski skauti v Linzi našim skautom
a tí slovenskí zabezpečili jeho roznášanie
po celej krajine. Tento symbol blížiacich sa
Vianoc prišiel i do nášho mesta. V lampáši
ho priniesli žilinskí skauti v sprievode mladých z Mládežníckeho centra, niektorých
poslancov a za spevu členiek folklórneho
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9. 12. 2018 – 31. 1. 2019
Kaštieľ Radoľa
Štedrovečerné stolovanie
Výstava zo zbierok Kysuckého múzea
v Čadci.

KULTÚRNE SPEKTRUM

26. 11. 2018 – 31. 1. 2019
Kysucké múzeum v Čadci
Z fotoateliéru do sveta
Výstava viac ako 400 starých pohľadníc
zo všetkých miest a väčšiny obcí z oboch
kysuckých okresov. Časový záber vystavených exponátov je od augusta 1899 až
do 70. rokov minulého storočia.
9. 1. 2019, 17. 00 h.
Dom kultúry KNM
Kurz spoločenského tanca
Otvorenie kurzu spoločenského tanca pre
začiatočníkov dospelých a pre pokročilých
študentov. Na prvom stretnutí v hlavnej
sále DK sa dozviete všetky informácie.

9. a 16. 1. 2019, 17.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Graﬁka po lopate
Naučte sa základy graﬁky.

23. 1. 2019, 16.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Deň koláčov
Príďte do klubovne a zoberte i priateľov.

11. 1. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Mastný hrniec
Premiéra divadelnej hry v podaní Divadelného súboru dospelých. Autor hry: Július
Barč Ivan Réžia: Rudolf Vitos
Účinkujú: Kristína Gazdíková, Pavol Prievozník, Miroslav Cáder, Miloš Gazdík,
Ondrej Kubík, Daniela Podoláková, Viera
Tomašcová, Jozef Laurenčík, Denisa Kurňavová, Ján Šteiniger, Helena Macušová,
Miriama Mačková, Tajna Peršič, Gabriela
Križanová
vstupné: 5 €
12. 1. 2019, 19.00 h.

23. 1. 2019, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Smejko a Tanculienka
Úplne nové predstavenie Hip, hip, hurá!
Smejko a Tanculienka sa tešia na všetky
deti.
vstupné: 9 €

Dom kultúry KNM
Ples športovcov
6. ročník obľúbeného plesu.
Vstupné: 38 €/pár
Informácie: 0948/303 905,
jarsisro@gmail.com

27. 1. 2019, 9. 00 h.
Dom kultúry KNM
Výročná členská schôdza včelárov
ZO Slovenského zväzu včelárov KNM pozýva svojich členov na výročnú členskú
schôdzu. Budú sa včelárom vyplácať dotácie na opeľovaciu činnosť, uskutoční sa
včelárska prednáška a spomienka k výročiu
založenia ZO SZV, odovzdanie ocenenia.
Od 8.30 hod. bude možné vymeniť vosk,
voštiny za medzistienky. Príde ﬁrma zo Želoviec.

29. 1. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Deň puzzle
Môžete sa zahrať obľúbenú hru puzzle
a spoločne sa zabaviť.
17. – 18. 1. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
YC s popcornom
Oslávte Medzinárodný deň popcornu
vo veselej spoločnosti s popcornom.

Kysucké Nové Mesto

19. 1. 2019, 19.00 h.
Základná škola Povina
4. ples včelárov
Slovenský zväz včelárov
a Únia žien Slovenska v Povine Vás pozýva
na 4. ples včelárov. Vstupenky môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Povine a u Miloša Belana v Lodne. Hrať bude Janinčanka
vstupné: 20 € (káva, víno, večera
a prekvapenie)

PRIPRAVUJEME NA FEBRUÁR
2. 2. 2019
XVI. reprezentačný ples mesta
7. 2. 2019
Lord Norton a sluha James
8. 2. 2019
Ples rodín
16. 2. 2019
Ples FS Jedľovina
17. 2. 2019
Detský karneval
27. 2. 2019
Fašiangová harmonika
28. 2. 2019
Duo Yamaha

ZVESTI Kysuckého Nového Mesta, regionálny mesačník. Vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto
Redaktor: PhDr. Dušana Šinalová. Redakčná rada: primátor mesta Ing. Marián Mihalda, Miroslav Piňák, PhDr. Dušana Šinalová,
Mgr. Veronika Bílešová. Redakcia: MsÚ KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00314099,
e-mail: zvesti@kysuckenovemesto.sk. Uzávierka príspevkov: 21. januára 2019. Redakcia má právo neuverejniť príspevky, ktoré
sú v rozpore s novinárskou profesijnou etikou a vyhradzuje si právo krátiť príspevky, resp. neobjednané rukopisy neuverejniť. Redakcia
nezodpovedá za obsah inzercie a názory čitateľov. DTP a tlač: Reklamný servis s. r. o., EV 3037/09, ISSN 1337-7949.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

12

ROČNÍK XXVI. • JANUÁR 2019

