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DOBRÁ SPRÁVA
O DOBREJ NOVINE
NOVOROČNÉ STRETNUTIE

BIELA KALAMITA

To, čo je dobré a má svoju tradíciu,
treba udržať. A tak primátor mesta Ing. Marián Mihalda, tak ako jeho
predchodca, privítal na začiatku roka,
v stredu 12. januára, v obradnej sieni
mestského úradu poslancov VÚC, predstaviteľov podnikov a podnikateľského
stavu, predstaviteľov štátnej správy, politických strán a iných vzácnych hostí.
Na prahu nového roka všetkým v úvode
poďakoval za to, že prijali jeho pozvanie.
A hoci bol Ing. Marián Mihalda
v ten deň na svojej pozícii len mesiac, na úvod prítomným pripomenul

Hoci ten na bielom koni prišiel s oneskorením, pracovníci Údržby mesta
KNM museli myslieť na zimnú údržbu
už od začiatku decembra 2018. Najskôr bola zameraná na posyp a prevenciu proti namŕzaniu komunikácií
a chodníkov.
A potom začiatkom roka prišlo ukážkové zimné počasie, pretrvávajúce
sneženie a mínusové teploty. Preto
pracovníci začali od 3. 1. 2019 vykonávať údržbu komunikácií v trojzmennej prevádzke. Zapojené boli všetky

viac na str. 2

viac na str. 4

Aj ostatné sviatky sa v KNM koledovala Dobrá novina, ktorú organizuje
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Projekt, ktorý tento rok oslávi 25. ročník, pomáha rozvojovým projektom v Afrike. Vo farnostiach KNM
sa tento rok vykoledovalo 4 120 €. Počas koledovania navštívilo 7 skupiniek
v počte 57 koledníkov 75 domácností
v KNM, Povine a Radoli.
Týmto by som za organizačný tím chcel
poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili
do tohto projektu u nás v meste a okolí, či už práve koledovaním, vedením
skupiniek alebo príspevkom na tento
jedinečný projekt.
Tento rok koledníci z Radole a KNM
sa vybrali koledovať aj prezidentovi SR
(fotograﬁa na titulnej strane). V utorok
8. januára strávili jednu hodinu v prezidentskom paláci, aby prezidentovi
a asistentom/asistentkám prezidenta
priniesli Dobrú novinu. Pán prezident
pochválil koledníkov a povzbudil nás
v práci ďalej na tomto projekte.
L. Hrošovský

autor: Jozef Magda
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Ste predsedom Komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu. Ako
vnímate meniacu sa bytovú situáciu
v meste či stav cestovného ruchu?
Podľa môjho názoru o cestovnom ruchu
ako takom sa v KNM až tak hovoriť nedá.

Nenašiel som štatistiky, koľko ľudí navštívi
naše mesto s tým, že tu aj prenocujú v nejakom ubytovacom zariadení. Asi to nebude veľké číslo. Väčšina návštevníkov cez
mesto len prechádza a veľmi sa tu nezdržujú. Preto by bolo dobré už konečne v spolupráci s okolitými obcami dokončiť projekt
cyklotrasy. Proces výstavby cyklotrasy cez
okres KNM nenapreduje tak rýchlo, akoby
si obyvatelia územia želali. Kým bude stáť
reálna a hmotná cyklotrasa, prejde ešte
mnoho času. Celý proces výstavby sa skladá
z mnohých menších krokov, ktoré na seba
nadväzujú. V súčasnosti je ukončený proces
schvaľovania zmluvy o zriadenie združenia medzi jednotlivými dotknutými obcami
a mestami (Ochodnica, Kysucký Lieskovec,
KNM, Rudina, Rudinka a Žilina). Súčasťou
zmluvy sú aj stanovy združenia a určenie
trasovania cyklotrasy. Každá dotknutá obec
musí mať zmluvu schválenú obecným zastupiteľstvom, pričom na platnosť zmluvy
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
poslancov. Mesto KNM už má zmluvu schválenú. Následne Žilinský samosprávny kraj dá
spracovať štúdiu trasovania celej cyklotrasy
z Ochodnice do Žiliny-Budatína. Táto štúdia
bude podkladom pre spracovanie projektu
k uvedenej cyklotrase.
Vzhľadom na neustály rozvoj priemyselnej
zóny máme v meste nedostatok bytov. Veľa
pracujúcich v Schaeﬄer Kysuce, s. r. o, by radi
bývali v KNM, avšak v súčasnosti v meste
prebieha bytová výstavby v nedostatočnom
rozsahu. V minulom volebnom období sme
riešili aj územný plán mesta, čo sa týka bytovej oblasti a takou čerešničkou v tomto roku
je, že sa začína bytová výstavba v lokalite
Kamence. Súčasťou novej obytnej zóny bude
26 bytových domov s 540 až 720 bytmi. Podľa urbanistickej štúdie bude výstavba prebiehať v desiatich etapách. V rámci nich sú
plánované aj doplnkové funkcie: napríklad
polyfunkčné objekty s obchodnými priestormi, námestia, materská škola, relaxačné
centrum a tiež športoviská. Som rád, že sa
našiel investor, ktorý dúfam rozprúdi bytovú výstavbu v KNM, čo prinesie samozrejme
so sebou aj nárast počtu obyvateľov, ktorý je
za posledné roky stagnujúci, ale v neposlednom rade spolu s obyvateľmi aj prílev podielových daní, ktoré mesto potom môže použiť
na ďalší, dúfam progresívny rozvoj.

na výstavbu cyklotrasy z Dunajova do Žiliny. Sme prirodzeným lídrom tohto združenia a naďalej chceme udávať tempo tomuto projektu. Podľa predbežných jednaní
ŽSK vypracuje štúdiu trasy. Zainteresované
mestá a obce, ako členovia tohto združenia,
vytvoria ﬁnančný fond a požiadajú o dotáciu. Z týchto prostriedkov sa budú hradiť

náklady na ďalšie projekčné práce, vysporiadanie pozemkov a samotnú realizáciu
stavby. Už v tomto roku sme uspeli v projekte na opatrovateľskú službu, kde týmto
úspechom vieme pomôcť sociálne odkázaným sumou 230 tisíc €.
V tomto roku nás čaká veľmi náročné stavebné obdobie. Začal by som prebiehajúcim

PREDSTAVUJEME POSLANCA

MESTO INFORMUJE

Ing. Igor Behúň – nezávislý kandidát (volebný obvod č. 2, ulice
9. mája, Horná Skotňa,
Pod Lipkou, Tŕstie, Pod
Hájom, Štúrova, Revolučná, ČSA, SNP)

Patríte medzi poslancov, ktorí sú
v mestskom zastupiteľstve 3. volebné
obdobie. Ako vnímate prácu mestského
poslanca dnes a na začiatku?
Myslím si, že ako každý nový poslanec, ako
aj keď ste v novom zamestnaní, sa musíte
na začiatku zoznámiť s novým prostredím,
s novými kolegami, ako aj s novými podmienkami vášho poslania. Práca poslanca
MsZ je o to zložitejšia, že sa týka všetkých
občanov mesta a nielen občanov vášho obvodu, aj keď práca pre váš obvod je prioritou,
pretože v ňom žijete a snažíte sa vo svojom
volebnom obvode zlepšiť nielen to, čo vidíte
zo svojho vlastného pohľadu, ale aj z pohľadu občanov. Rád uvítam všetky návrhy občanov, ktoré sa dajú aj reálne splniť, ale stretávam sa aj v návrhmi, ktoré sú nereálne, či už
z pohľadu ﬁnančného, alebo právneho a niekedy mám problém, aby to občania z môjho
vysvetľovania pochopili. Každý poslanec si
hľadá svoj štýl práce. Základom je sa spojiť
s kolegami vo svojom obvode, lebo keď je
väčšina za spoločnú vec, tak sa aj viac podarí
presadiť. Neznamená to ale, že sa schovávam
za väčšinu.
Mnohé návrhy sa mi podarilo vybaviť tak,
že som osobne navštevoval pracovníkov
na investičnom oddelení, Údržbe mesta,
ale aj priamo primátora, resp. jeho zástupcu a mnohé som dokázal zariadiť bez toho,
aby som to požadoval pred kamerami na
riadnom zasadnutí MsZ (parkovacie miesta, asfaltovanie chodníkov, priechody pre
chodcov, osvetlenie pri garážach, rôzne malé
opravy atď.). Tu je aj odpoveď na to, ako potom musí človek vnímať prácu poslanca na
začiatku a dnes. Čím viac prichádzate do styku s pracovníkmi MsÚ, tým viac sa dostávate
do obrazu o chode mesta a zároveň máte aj
viac informácií o tom, čo môžete žiadať, čo
nie, čo je v silách mesta (poslanca) urobiť a čo
sa nedá už rôznych dôvodov presadiť.

NOVOROČNÉ STRETNUTIE
(pokračovanie zo str. 1)
zrealizované projekty z minulého obdobia,
napr. stavbu parkoviska areáli polikliniky,
či rekonštrukciu veľkej zasadačky. Ďalej pokračoval aktuálnymi projektmi: „KNM sa
stalo súčasťou združenia dotknutých obcí

Ak by ste mali vypichnúť len jednu vec,
ktorú by ste v meste riešili ako prvú,
s najvyššou prioritou?
Z môjho pohľadu ako vec najvyššou prioritou
v meste je treba riešiť dopravu a parkovanie.
DOPRAVA – vzhľadom na priemyselnú zónu
cez naše mesto prechádza obrovské množstvo osobných automobilov a nákladnej dopravy. Mesto spolu aj s poslancami v ŽSK sa
neustále snažia dotlačiť vládu SR na urýchlené dobudovanie diaľničného privádzača D3,
ktorý by odľahčil celé mesto od neúmerného
zaťaženie dopravou. Termíny sa neustále posúvajú a menia, sľuby zo strany ministerstva
dopravy sú tu, ale realita je niekde inde a občana, ako aj mňa, to už niekedy nebaví ani
počúvať. V poslednom čase sa opäť rozbehli
rokovania okolo výstavby, ale či to opäť nie je
len predvolebný marketing – uvidíme!
PARKOVANIE – naše mesto v minulosti nebolo stavané na takýto rozvoj automobilového priemyslu a s tým aj na množstvo automobilov. Každý rok spolu s kolegami dávame
návrhy na výstavbu spevnených plôch (parkovacie miesta), ale v poslednom čase už pri
domoch ani neexistujú plochy, kde by sa dalo
takéto parkovanie vybudovať. Za problém
považujem parkovanie ﬁremných automobilov pred obytnými domami, kde koľkokrát
sú zaparkované dva až tri automobily z jednej ﬁrmy a zaberajú parkovacie miesta občanom, ktorí tu majú trvalý pobyt a nemajú
kde pred svojím domom ani zaparkovať.
Najlacnejšie riešenie, ako by sa dalo ešte
v tomto smere pomôcť, by bolo podľa môjho
názoru zokruhovať mesto, resp. jeho ulice
jednosmernými ulicami tak, aby sa zachovala logika výjazdu z mesta a zároveň by sa jednosmerná ulica využívala na parkovanie na
ľavej strane. Zároveň pri novej výstavbe dať
novým investorom podmienku na vytváranie parkovacích miest v podzemí nových bytových jednotiek, aby sme v okolí bytových
jednotiek mohli zachovať ako tak zeleň.

Zvesti
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projektom Rozšírenie kapacity materskej
školy Komenského, kde naše mesto bolo
úspešným uchádzačom a momentálne už
realizujeme prístavbu a stavebné úpravy MŠ
Komenského v hodnote 640 000 €. S týmto
projektom je spojené dočasné presťahovanie
detí zo škôlky do areálu ZŠ na Clementisovej
ulici. V tejto škole nájdu žiaci MŠ dočasné
útočisko od marca a veríme, že v septembri
už nastúpia do zrekonštruovanej vlastnej
budovy na Komenského ulici.
Momentálne realizujeme projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
v Dolnom Hričove. Výška investície tohto
projektu je 2 232 340 €. Momentálne sme
v takej fáze, že čakáme odovzdanie budovy
s technológiou na samotné kompostovanie
a prebieha výberové konanie na prevádzkovateľa tohto zariadenia.
V meste sa po dlhej kontrole verejného obstarávania bude realizovať dlhoavízovaná

rekonštrukcia a modernizácia rozvodov UK
a výroby tepla. Náklady na projekt, ktorý
bude realizovať Kysuca, s. r. o., predstavujú
9 800 000 €. Bude to veľká stavebná záťaž
pre mesto a občanov. Avšak dovolím si pripomenúť, že toto nebude naša jediná stavebná záťaž.
Ako možno viete, mala by sa začať realizácia
diaľničného privádzača. Tento mesiac sa začali naše konzultácie s ﬁrmou, ktorá pripravuje projekty k samotnej realizácii a dozvedeli sme sa, že termín realizácie sa posunul
na rok 2020. Mesto v spolupráci so Schaeﬄer
Kysuce a Združením podnikateľov Dolných
Kysúc je veľmi aktívne a všetky tieto subjekty
sa snažia predchádzať problémom pri stavbe
D3 či privádzača a riešiť ich s predstihom,
prípadne na ne upozorniť zhotoviteľa.
Z ďalších projektov mi nedá nespomenúť záujem mesta o výstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára v KNM.

Získali sme pozitívne stanovisko riadiaceho
orgánu k predloženému projektovému zámeru. Rozpočtový náklad je 840 000 €, nenávratný príspevok 797 000 €. Taktiež, máme
záujem o výstavbu Zariadenia starostlivosti
o deti do 3 rokov veku v KNM (detské jasle).
Rozpočtový náklad podľa spracovaného a už
podaného projektového zámeru je 440 000 €,
nenávratný príspevok 418 000 €.
Chcem Vás ubezpečiť za seba i nové vedenie mesta, že okrem spomenutých projektov sa budeme naďalej snažiť rozvíjať naše
mesto a skvalitňovať život občanov v ňom
vo všetkých jeho oblastiach.“
Na záver primátor požiadal prítomných
o spoluprácu a pomoc pri snažení, aby sa
každý zo svojej pozície pokúsil dosiahnuť
ciele, ktoré by mestu pomohli napredovať.
Vyzval na spoločné hľadanie možností, kde
by sa mohli spojiť sily pre spoločné ciele
v nastávajúcom období.

BEŽKÁRI NA STOPE

zo Zborova nad Bystricou. Pripravila 6 km
dlhý okruh, ktorý zabezpečil komfortné
bežkovanie pre všetkých fanúšikov tohto

zimného športu. Na sociálnych sieťach boli
zverejnené základné pravidlá udržiavania
stopy, aby vydržala čo najdlhšie a slúžila
čo najväčšiemu počtu ľudí. Upozorňujeme
občanov, ktorí v týchto miestach chodia na
pešie prechádzky, aby nevstupovali na bežeckú stopu.
Pozitívne ohlasy, množstvo návštevníkov
a úžasný pocit z pobytu, to všetko priviala do nášho mesta prvá stopa. Nie raz som
počula, že niekto vytiahol bežky po rokoch,
lebo mať lyžiarsku stopu priamo pod nosom, sa oplatí.
D. Š.

Nedávno v rádiu odznela správa, že Slovensko je jednou z lyžiarskych veľmocí, čo sa
týka percentuálneho podielu ľudí, ktorí sa
venujú tomuto zimnému športu. A možno toto percento bolo v našom meste túto
zimu vyššie. V januári boli snehové podmienky vynikajúce, a tak na hornom konci
mesta pribudla 6 km dlhá lyžiarska bežecká
stopa.
Prvá upravená stopa na rovinatých lúkach za sídliskom Kamence vznikla 9. januára a vytvorila ju ﬁrma Oﬀroad Garage

PRVÁ OFICIÁLNA NÁVŠTEVA U ŽUPANKY
Primátor KNM Ing. Marián Mihalda a županka Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Erika Jurinová si naplánovali prvú oﬁciálnu návštevu na 15. januára. Programom
bola diskusia o dôležitých záležitostiach
týkajúcich sa stavu nášho mesta a jeho
ďalšieho rozvoja. Prejednávali sa najaktuálnejšie témy ako napr. výstavba diaľnice D3,
cyklotrasy, nedostatok lekárov a činnosť
škôl. Tieto témy boli súčasťou predvolebnej
kampane terajšieho primátora, preto ich
považuje za prioritné a potrebné riešiť ako

prvé. Na Slovensku sa veľmi „nenosí“ plniť
predvolebné sľuby, preto chce ukázať, že sa
to dá.
Ing. Marián Mihalda informoval predsedníčku ŽSK o tom, že mesto pod jeho vedením bude vychádzať v ústrety záujmom výstavby diaľnice D3. To znamená, že mesto
urobí všetko preto, aby sa predchádzalo
problémom a bude navrhovať potrebné
riešenia. Erika Jurinová vyjadrila presvedčenie, že so stavbou sa začne už tento rok.
Ďalej deklaroval veľký záujem, čo najskôr

S touto iniciatívou do nášho mesta prišiel
Martin Ceglédi so svojimi priateľmi, ktorí
na Námestí slobody pod laubňami osadili
takýto „vešiak pomoci“, konkrétne starú
šatníkovú skriňu. Do skrine tak postupne
pribudlo nepotrebné, ale čisté a funkčné
teplé oblečenie (bundy, čiapky, rukavice.)
na pomoc tým, ktorí to potrebujú. A keďže, ako som si všimla, oblečenie sa v skrini
striedalo, verím, že pomohlo tým v núdzi

VEŠIAK POMOCI
Občianske združenia či Červený kríž organizujú po celom Slovensku počas tuhých
zím „vešiak pomoci“ už niekoľko rokov.
Táto aktivita má dve roviny, ak chce niekto
pomôcť ľuďom v núdzi, môže doniesť teplú
bundu alebo kabát. Naopak, ten, komu je
zima, si môže teplé oblečenie vziať zadarmo.

Zvesti

vybudovať cyklotrasu. Predsedníčka kraja
prisľúbila morálnu pomoc pri riešení a, čo
je dôležité, aj ﬁnančnú. Primátor tiež požiadal o ústretovosť s riešením problematiky
lekárov špecialistov na území mesta. Je to
už dlhoročná téma a, snáď, sa ju už teraz,
pod novým vedením, podarí vyriešiť. Neskôr E. Jurinová vyslovila spokojnosť s pôsobením kysuckých škôl a nevidí problém
v ďalšom fungovaní a spolupráci na minimálne doterajšej úrovni.
Obaja účastníci tejto diskusie sa dohodli
na ďalšom stretnutí, na ktorom sa pokúsia
prijať riešenia k otvoreným témam.
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na zahriatie a pomôže ešte, kým sa zima
neskončí. Prispieť oblečením totiž môžete stále, hoci skriňu navštívili vandali.

Veď ako mi, síce stroho, ale vecne, povedal p. Ceglédi, vešiak zriadil v meste preto:
„lebo rád pomáha“.

Poďakovanie patrí nielen p. Ceglédimu
za realizáciu myšlienky, ale i pánu Hladovi
za poskytnutie priestorov.
D. Š.

INFORMÁCIA
O SŤAHOVANÍ ŠKÔLKY

aj vyučovanie, či už v MŠ alebo ZŠ. Snahou
mesta je včas zrealizovať potrebné práce
a vrátiť škôlkarov do priestorov na Komenského ulici do konca augusta, teda do začiatku nového školského roka 2019/2020.

Primátor mesta Ing. Marián Mihalda sa
stretol s oboma riaditeľmi škôl, pričom
skonštatovali, že bude nutné objekty presťahovať vo vlastnej réžii a bude povolaná
Údržba mesta. Avšak bude potrebná aj
pomoc z radov občanov mesta, ktorí dobrovoľne pomôžu pri
sťahovaní. Preto chceme touto
cestou poprosiť vás občanov.
Ak máte chuť na takúto dobrovoľnú činnosť, nechajte kontakt
u riaditeľa materskej školy. A aby
ste vedeli, k akej dobrej veci
prispejete, zverejňujeme vizualizáciu.
D. Š.

bolo klzisko pripravené privítať prvých korčuliarov.
Ako sa vyjadril
primátor,
nie
je vylúčené, že
takáto
ľadová
plocha vznikne
aj v dolnej časti mesta. Upo-

zorňujeme, že ľadovú plochu využíva každý
na vlastné riziko. Prosíme hlavne rodičov
s deťmi, aby boli veľmi
opatrní a dohliadali
na bezpečnosť svojich
ratolestí a vyhli sa úrazu.

(pokračovanie zo str. 1)
mechanizmy, ktoré vlastní Údržba mesta:
4 traktory s radlicou, 1 posypové vozidlo
s radlicou, 1 menšie posypové vozidlo
s radlicou, 1 nakladač, 1 Avia, 1 sklápacie
vozidlo. S ručným náradím na menej dostupných miestach pracovalo 8 zamestnancov a aktivační pracovníci. Počas snehovej
kalamity, ktorá nastala, zorganizoval riaditeľ Údržby mesta Mgr. Michal Poštek aj
dodávateľské ﬁrmy. Tri spoločnosti pracovali s mechanizmami na odhŕňanie snehu,
dokonca po prvýkrát bola využitá štvor-

kolka s radlicou. Dve ﬁrmy sa podieľali
na vyvážaní snehu v kritických miestach,
pracovali na tom 4 nakladače a 3 nákladné
vozidlá. Pracovalo sa vo dne v noci, v soboty, nedele až do 22. januára, aby sa vyčistili cesty, chodníky, priľahlé plochy, či
parkoviská.
Pracovníci údržby hľadali všetky možnosti,
ako účinne pomôcť pri odstraňovaní snehu
aj u občanov. Prostredníctvom sociálnych
sietí a poslancov boli dohodnuté termíny,
kedy si vodiči preparkovali svoje vozidlá,
aby sa tam dostali mechanizmy. Opäť sa
našli aj takí, ktorí tejto aktivite nevenovali
pozornosť a vozidla nechali na pôvodnom

mieste, čo veľmi spomalilo a niekde aj neumožnilo vykonať zimnú údržbu.
Spolu sa použilo takmer 60 ton posypového materiálu frakcie 4–8 mm a 45 ton soli.
Poďakovanie patrí riaditeľovi Údržby mesta Mgr. M. Poštekovi, ktorý riadil celý chod
spoločnosti a organizoval prácu dodávateľských ﬁriem. Na základe jeho pokynov sa
vykonávali činnosti a podarilo sa zimnú kalamitu zvládnuť veľmi dobre. Poďakovanie
patrí aj ostatným zamestnancom, ktorí sa
priamo alebo nepriamo podieľali na zvládnutí tohtoročnej kalamity.
Ing. Ľubomír Golis

Okresný úrad v KNM vyhlásil dňa 15. januára
mimoriadnu situáciu a ukončil ju 18. januára.
V tomto období zasadal na mestskom úrade
krízový štáb, ktorého členovia priebežne plá-

novali odstraňovanie najväčších problémov,
ktoré vznikli vďaka enormnému množstvu
snehu – upchaté kanály, prerušená dodávka
elektriny do verejného osvetlenia, kontroly

striech s veľkým nánosom snehu a ľadu a pod.
Zároveň spracovali žiadosť na refundáciu zvýšených nákladov na odstránenie kalamitnej
situácie.
(poznámka redakcie)

Prirodzený prírastok obyvateľov predstavoval 179 narodených detí, z toho 90 chlapcov a len o jedno menej, teda 89 dievčat.
Novoprihlásených občanov na trvalý pobyt
v meste bolo 155, tu prevládali ženy, bolo
ich 84. Naopak, odhlásilo sa až 284 ľudí.
Úbytok úmrtím bol 135.
Koľko párov si v roku 2018 v KNM povedalo „áno“? Presne 84, z toho bolo 26 sobášov

spísaných a uskutočnených pred orgánom
štátu a 55 pred orgánom cirkvi, 3 sobáše
boli s cudzincami.
Priemerný vek Kysuckonovomešťana je
40 rokov. Obyvateľ s najvyšším vekom má
pekných 98 rokov. A čo obyvatelia s tým
najnižším vekom? Prvým narodeným dieťatkom v roku 2019 je Laura, ktorá uzrela
svetlo sveta 2. januára.

Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského v KNM je názov projektu, ktorého súčasťou je prístavba a stavebné úpravy
budovy škôlky. Prístavba už má
svoje jasné kontúry, avšak pre
úspešné pokračovanie projektu
a aj pre zabezpečenie chodu materskej škôlky nastane zásadná
zmena.
Už v prvých dňoch mesiaca marec
2019 bude materská škola presťahovaná do priestorov nad jedálňou pri ZŠ Clementisova. Tejto
zmene bude prispôsobený režim

MESTO INFORMUJE

ĽADOVÉ PREKVAPENIE
Dobrovoľní hasiči a pracovníci Údržby mesta v spolupráci s mrazivým počasím pripravili pre tých najmenších v meste ľadové prekvapenie. Najskôr Údržba mesta nahrnula
mantinely a potom dorazili hasiči z DHZ
KNM a poliali plochu ihriska na sídlisku Kamence vodou. Vďaka mínusovým teplotám

BIELA KALAMITA

MESTO V ČÍSLACH
K 31. decembru 2018 eviduje mestský úrad
s trvalým pobytom v KNM 15 163 obyvateľov. Prevládajú muži, tých je 7 835, žien býva
v meste 7 328. Ak by sme toto číslo mali
rozdeliť podľa jednotlivých častí mesta, tak
v KNM žije 13 937 občanov, v Budatínskej
Lehote 614, Oškerde 348 a v Dubí 264.

D. Š.
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Medzi najobľúbenejšie mená dievčatiek narodených v roku 2018 patrili Nina, Viktória,
Natália či Anetka. V celoslovenskej evidencii dominuje Soﬁa, ale na treťom mieste tiež
nájdete Ninu, či na štvrtom Viktóriu. Chlapcom rodičia najčastejšie dávali mená Adam,

Jakub, Damián či Dávid. Jakub dominuje
v rebríčku najobľúbenejších chlapčenských
mien v našom meste už roky a prvú priečku
si dlhodobo drží na celom Slovensku. Medzi
netradičné mená dievčat s rokom narodenia 2018 by sme mohli zaradiť Saskia, Kle-

mentína, Tamia, Bianka, Izabela. Niektorí
chlapci boli pokrstení tiež netradične, napr.
Teo, Matias, Markus, Oliver či Krištof. Všetkým týmto detičkám prajeme najmä veľa
zdravia a šťastia v kruhu rodiny.

VOĽBY PREZIDENTA

nutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta
Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Voľby sa
budú konať v čase od 7.00–22.00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, 2. kolo voľby
prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať 30. marca 2019 v čase od 7.00–22.00 hod.

Oznamujeme Vám, že predseda Národnej
rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhod-

D. Š.

Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice, bytové a rodinné domy

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013

Volebná miestnosť
Gymnázium Jesenského č.2243/21
Gymnázium Jesenského č.2243/21
MŠ 9. mája č. 1292/11

Voliči s trvalým pobytom
Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká
Sládkovičova
9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom,
Štúrova – bytové domy súp. č. 1210, 1211, 2591
MŠ 9. mája č. 1292/11
Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300, 1301, 1302, 1190, 2822, 2823
ZUŠ SNP č. 376/1
Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp. č. 1303, 1304, 1305, SNP;
ČSA – rodinné domy; ČSA – bytový dom, súpisné číslo 1306
Klub 75 Belanského č. 75/67
Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Námestie slobody, Pivovarská,
Komenského, Nábrežná + občania Kysuckého Nového Mesta bez bližšie určenej
adresy trvalého pobytu
Dom kultúry Litovelská č. 871/3
Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská
Dom kultúry Litovelská č. 871/3
Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny
ZŠ Clementisova 616
Clementisova, Dlhomíra Poľského
ZŠ Dolinský potok č. 1114/28
Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni,
Kukučínova
ZŠ Dolinský potok č. 1114/28
Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť,
Jánska
Kultúrny dom Budatínska Lehota č. 225 Budatínska Lehota
Kultúrny dom Oškerda č. 91
Oškerda

NOVÝ MODUL VÝVOZ
ODPADU
V minulom januárovom vydaní Zvestí KNM
sme nesprávne v tabuľke Harmonogram
vývozu separovaného odpadu pre rodinné

AKO ĎALEJ DIAĽNICA?
V stredu 23.1. privítal primátor mesta
Ing. Marián Mihalda zástupcov Národnej
diaľničnej spoločnosti a inžiniersko-projektovej spoločnosti Geoconsult. Cieľom ich
návštevy bolo stretnúť sa so starostami okolitých obcí, zástupcami dotknutých inštitúcií
či poslancami a predstaviť projekt diaľničného privádzača do nášho mesta. Na úvod
projekt predstavil Ing. Jaroslav Krč z Geoconsultu prostredníctvom dokumentácie.
Privádzač začne v priestoroch pri Moteli
Skalka mimoúrovňovo vystúpa, aby prekonal súčasnú cestu 1. triedy, rieku Kysucu a budúcu diaľnicu D3, neskôr bude klesať k ceste 3. triedy (z Rudiny do KNM),
kde bude vybudovaný kruhový objazd,
potom opäť vystúpa, aby prekonal železničnú trať a pripojil sa na existujúcu cestu pri spoločnosti Schaeﬄer. Prezentoval
tiež dočasné premostenie rieky Kysuca,

Zvesti

domy uverejnili jeden údaj: komodita sklo
sa bude v mesiaci apríl vyvážať 2. 4. 2019.
Zároveň upozorňujeme na nový modul Vývoz odpadu uverejnený na webovej stránke
mesta v časti Občan. Tu jednoducho podľa

dátumu či komodity zistíte, kedy sa ktorý
typ odpadu počas celého roka vyváža. Tento kalendár budeme pravidelne aktualizovať.
D. Š.

ktoré je naplánované ako prístup na stavenisko, aby doprava na stavenisko zbytočne
nezaťažovala cesty v meste a radoľský most.
Časový harmonogram prezentoval zástupca NDS, do konca roku 2019 by mala byť
spracovaná kompletná dokumentácia,
ukončené majetkovo-právne vzťahy, podané stavebné povolenie a vykonaný výber
zhotoviteľa. Začiatok samotnej stavby je
teda naplánovaný na rok 2020. Skutočnosť, že privádzač povedie až do priemy-

selnej zóny, je veľmi pozitívna, pretože je
normou ukončiť privádzač po prvú cestu
(čo je v tomto prípade cesta 3. triedy smer
KNM – Rudina). Tiež odčlenenie výstavby
diaľničného privádzača do KNM od výstavby samotnej diaľnice D3 je výnimočný
prípad. Nastal na základe žiadostí bývalého
primátora a skupiny aktivistov, ktorí prezentovali túto možnosť s cieľom dosiahnuť
zlepšenie dopravnej situácie v našom meste, najmä smerom do priemyselnej zóny.
Ak by sa stavba privádzača neodčlenila, bola by súčasťou stavby diaľnice
a výstavba by sa posunula minimálne
o dva roky neskôr.
Prítomní kládli množstvo otázok, na
ktoré im dali zodpovední odpovede.
Samozrejme, akceptovali podané pripomienky, napr. návrh na rozšírenie
diaľničného privádzača o odbočovací
pruh z dôvodu plynulejšej premávky.
D. Š.
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Volebný okrsok
001
002
003

PÄŤSTOVKA KNÍH
VĎAKA FPU
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto získala v roku 2018 dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu
vo výške 4 500 €. Z verejných zdrojov FPU
podporil projekt Doplňovanie knižničného
fondu. Vďaka tomu sa nám podarilo roz-

ZBIERKA PRE
ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
Základná organizácia Únie žien v KNM sa
rozhodla na koncoročnom mikulášskom posedení urobiť ﬁnančnú zbierku pre onkologicky chorých pacientov ležiacich v žilinskej
nemocnici. Niektoré aktívne
členky uplietli pre pacientov
teplé ponožky, aby im nebola
zima, pretože sú väčšinou pripútaní na lôžko.
Do tejto krásnej akcie sa
následne zapojili všetky základné organizácie z okre-

KULTÚRA

JARNÝ TÁBOR
Centrum voľného času v KNM pripravilo aj
tento rok na obdobie jarných prázdnin tábor s dennou dochádzkou. Deti tak môžu
prežiť prázdniny v kolektíve pri pestrej
a zaujímavej činnosti.
Tábor pre deti z mesta a jeho okolia bude
prebiehať v dňoch od 4. do 8. marca 2019.

DIVÁCI DOSTALI DÁVKU
HUMORU
Mastný hrniec je jediná veselohra Júliusa Barč-Ivana. Je to príbeh o „domnelom“ ministrovi,
okolo ktorého sa roja jeho falošní ctitelia a pochlebovači so zámerom, aby sa aj im ušlo niečo
z „mastného hrnca“. Hoci od vzniku hry už uplynul dlhý čas, ľudské neduhy sa nezmenili a hra
stále vyvoláva úsmev a pobavenie.

DETI SI UŽÍVALI
RADOSTI ZIMY
MŠ 9. mája
Zima tento rok
meškala, no o to
silnejšie a ráznejšie
udrela.
Všade
nadelila
bohatú snehovú
nádielku deťom
na radosť a dospelým na starosť.
Na školský dvor sme vytiahli všetko dostupné športové náradie – snehové lopaty, lopáre, sane, hokejky, vedierka. Deti robili tunely, cestičky, hrali hokej, vozili sa na saniach,
stavali snehuliakov. Staršie deti vyhľadávali
vhodné svahy na sánkovanie v blízkosti MŠ

šíriť knižničný fond o 497 nových titulov
kníh pre deti, mládež i dospelých. Viac ako
15 % všetkých zakúpených kníh sú knihy,

ktorých vydanie podporil Fond na podporu umenia. Množstvo kníh ja zakúpených
na základe požiadaviek čitateľov. Veríme
preto, že naše ciele ako uspokojiť požiadavky používateľov knižnice, zvýšiť záujem
o čítanie či podporiť zlepšovanie čitateľskej
gramotnosti, sú splnené.
D. Š.

su KNM: KNM, pred. Božena Peťková,
Budatínska Lehota – pred. Helena Holienčíková, Dubie – pred. Marcela Šidlíková, Povina – pred. Jana Bendová, Kysucký Lieskovec –
pred. Anna Kečková a okresná predsedníčka
Zdena Stuchlíková.
Zo spoločnej zbierky sa nám
podarilo pre onkologické oddelenie zakúpiť dva špeciálne
matrace. Jeden matrac venoval aj Ing. Marián Mihalda,
ktorého sme oslovili – vtedy
ešte len ako kandidáta na primátora KNM a jeden matrac

venovalo Združenie pomoci Heleny Hollej.
Spoločne sme onkologickému oddeleniu venovali štyri matrace.
Členky ZO ÚŽS KNM prispeli ešte aj vyzbieranou hotovosťou. Ženy ÚŽS zo Žiliny zakúpili poháre, termosky, kanvice a veľa iných
potrebných vecí. Spolu s krajskou predsedníčkou Alenou Kuniakovou sme zakúpené veci
a hotovosť odovzdali v žilinskej nemocnici na
oddelení onkológie.
Myslím, že členky, ktoré sa zúčastnili tejto
krásnej dobročinnej akcie si zaslúžia verejnú
vďaku. Ďakujeme.
Božena Peťková

Naplánovaná je návšteva kaštieľa, mini
zoo, kina, aquarelaxu, knižnice či detského
parku. Pripravené sú športové súťaže, kolektívne hry a tvorivá činnosť.

Účastníci majú zabezpečený každý deň teplý obed, 3× prepravu autobusom, 5× vstup,
materiál na činnosť a odmeny do súťaží.
Poplatok 53 € a prihlášku treba podať v CVČ
na Komenského ulici do 21. februára 2019.
Informácie: 421 32 94,
0911/383 140,
cvcknm@cvcknm.sk

Divadelný
súbor
dospelých pri MKŠS
ponúkol miestnemu divákovi veselú
hru v prvej polovici januára. Réžie
sa chopil Rudolf
Vitos. Na javisku
svoje
ochotnícke

a mladším deťom postavili učiteľky snehový
kopec na dvore. Svoje zážitky a dojmy z krás
zimnej prírody deti výtvarne stvárnili. Nezabudli sme ani na hladujúce vtáčiky, ktorým pravidelne sypali
semienka do kŕmidiel.
A. Slivková
MŠ Komenského
V stredu 16. januára
čakalo deti zábavné
športové dopoludnie „Zimné radosti
a športy so Snehuľkou a Snehuľkom“. Konečne sa dočkali
poriadnej zimnej prikrývky,
a tak im plnenie úloh nerobilo
žiadne problémy. Hravo zvládli slalomový beh v snehu, pre-

umenie predviedli Kristína Gazdíková, Pavol Prievozník, Miroslav Cáder, Miloš Gazdík, Ondrej
Kubík, Daniela Podoláková, Viera
Tomašcová, Jozef Laurenčík,
Denisa Kurňavová, Ján Šteiniger, Helena Macušová, Miriama
Mačková, Tanja Peršič, Gabriela
Križanová.

skakovanie tehličiek, chôdzu v rade za sebou či
chôdzu v smere vyobrazených stôp. Po zvládnutí týchto disciplín sa premenili na detektívov a v snehu vyhľadávali plastové vrchnáky
a mrkvy, ktoré neskôr využili pri stavaní snehuliakov. V ďalších stanovištiach deti hádzali
snehové gule a šišky na cieľ – čiže do brucha
hladného snehuliaka, plnili formičky snehom
a pripravovali hostinu pre postavených snehuliakov,
maľovali farbami
na sneh. Na záver
využili prinesené
lopáre a boby, aby
sa vyšantili a využili napadaný sneh.
Eva Janíková
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Dňa 26. 12. 2018. usporiadal ŠKT KNM
37. ročník Štefanského zimného výstupu
na Vreteň – 819,90 m n.m. v Kysuckej vrchovine.
V skoré ráno sa vybralo z Radole 491 zaprezentovaných účastníkov, skutočný počet
bol určite vyšší, pretože všetci sa nezapísali, odhad je 550 a viac ľudí. Počasie na toto
ročné obdobie bolo také, ani
onaké – trochu snehu na začiatku chodníka čľapkanica a blato.
Aj napriek tomu ľudia šliapali
na vrchol. Postupne cestou vyššie a vyššie bolo viac snehu, no
postupne sa stávala z chodníka
šmýkačka. Tesne pod vrcholom
turistov privítal turistický prístrešok a krásny drevený kríž.
Na vrchole bolo už veľa snehu,
tu sa účastníci zapísali do vrcholovej knihy návštev, navzájom
si postískali ruky a poďme sa
zohriať dolu do obecného úradu
v Radoli.
Na obecnom úrade v Radoli každý účastník dostal pamätný list,
pohár, magnetku s logom výstupu, malé
občerstvenie, okrem toho mnoho iných mimoriadnych cien dostali aj ďalší účastníci,
napr.:
najmladší účastníci:
M. Matejninová, 22-mesačná, Lučenec;
B. Dršman, 2 r., Nesluša;
M. Ambrozaiová, 2 r., Lučenec
najstarší účastníci:
J. Šimun, 86 r., Sokol ŽA;
P. Baláž, 78 r., ŠKT KNM;
O. Baránek, 78 r., ŠKT KNM
najvzdialenejší účastníci:
J. + J. + M. + P. Maca, Holandsko;
F. Mraček, Hradec Králové;
L. + S. Čurinová, Spišská Nová Ves
najvernejší oddiel:
Sokol ŽA; ŠKT KNM
najpočetnejšia rodina:
Dubeňová, 14-členná, Radoľa;
Mácová, 9-členná, KNM;
Tichá, 8-členná, Radoľa
Ďalší účastníci prišli z: Levíc, Č. Tešína,
Třinca, Bratislavy, Spišskej Novej Vsi,
Brezna, Diviakov, Ružomberka, Žiliny, Lučenca, Budatína, Opavy, Čadce, Rudiny,
Staškova, Čierneho, H. Vadičova, Oščadnice, Nesluše, Krásna nad. Kysucou, Radôstky, KNM, Radole a z celého širokého okolia.
Je potrebné poďakovať ľuďom, čo majú
dobré srdce a pomôžu ﬁnančnými a vecnými darmi k tejto turistickej akcii, ktorá
patrí k najväčším a najlepším vrcholovým
akciám na severe Slovenska. Ďakujeme:
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Sklenárstvo u Jakuba, Obec Radoľa, Pohostinstvo u Mičiana, Code s.r.o., Drogéria
Bona, Stavbyt Radoľa, Tlačiareň Jánošík,
Piváreň u Kultána, K&K s.r.o., Mestský
úrad KNM, Občerstvenie Zásek, Hostinec
u Pražačky, Marpal s.r.o., Čistiace práce
KNM, Station PUB DOALL s.r.o.
Novoročný výstup na Tábor
Na Silvester sa vybrali turisti na Ľadonhoru
a nový rok, v utorok 1. 1. začali turisti opäť

pohybom, a to výstupom na vrchol Tábora
697,4 m n.m.
Z KNM po modrej turistickej značke okolo
Kinex-KLF na vrchol Tábora (5 km/344 m)
a odtiaľ ľubovoľnými trasami späť domov.
Hoci nový rok 2019 bolo len také malé šteniatko, to ľudí, čo majú radi prírodu vyhecovalo sa ísť pozrieť naň aj napriek tomu, že sa
nevyspali do sýtosti. Kráčalo sa dobre, pomaly a v pohode, bolo primrznuté, teplota okolo
-3 °C a trochu snehu, žiadne blato!
Postupne v malých skupinkách,
ale aj jednotlivci stúpali na vrchol
ku krásnej rozhľadni. Tam sa nám
neukázali krásne výhľady na celé
okolie – hrebeň M. Fatry, Javorníky, Beskydy, pretože bolo zamračené a aj hmlisto, ale vedeli sme si
to predstaviť. Do vrcholovej knihy sa zapísala časť ľudí z celkovej
účasti vyše 60 účastníkov. Atmosféra bola aj tak veľmi príjemná,
novoročných stretnuvších sa privítal T. Bráciník a zaželal všetkým
do nového roku všetko naj-naj.
Horám zdar!
Teodor Bráciník

Cestovný poriadok SAD zo zastávky Kysucké Nové Mesto
Čadca, AS, cez Krásno n. Kys. Drozdov
Čadca, nem.
Čadca, nem. cez Krásno n. Kys. Drozdov
Dolný Vadičov, ObÚ
Horný Vadičov, Košariská cez Galierovci
Horný Vadičov, Kubaščíkovci
Horný Vadičov, Kubaščíkovci cez Galierovci
Kysucký Lieskovec, Jednota
Lodno, Trnovec
Lodno, Trnovec cez Povina

Nesluša, horná ZŠ

Nesluša, horná ZŠ cez Nesluša nižný koniec
Nesluša, nižný koniec most
Nová Bystrica, Škorvaga cez Krásno n. Kys. Drozdov
Ochodnica, konečná
Oščadnica Lalíkovci, cez Krásno n. Kys. Drozdov
Povina, konečná
Rudina, Králik
Rudinská, Masarcovia
Rudinská, Masarcovia cez Rudinku
Skalité, Kožák
Snežnica, transf.
Stará Bystrica, Žovín cez Krásno n. Kys. Drozdov
Turzovka, Beskydská
b – cyklobus premáva od vyhlásenia
i - premáva od INA
x – pracovné dni
s – sobota
d – dni školských prázdnin

4:50x, 5:00sa, 5:25xc, 6:50xc, 6:55xd, 7:05a, 7:10s, 7:22xc, 7:45xc,
7:54xd, 8:35x, 9:25x, 10:00x, 11:20s, 11:45x, 13:32x, 14:30x,
15:00x (nejde cez Krásno), 16:01x, 16:30x, 18:25sa, 18:31x,
20:00x
6:20xi, 14:20xi, 18:20xi, 22:20xi
5:25xd, 5:50x, 13:00sa
6:25xc, 14:20xc
5:15xi (ide po Galierovci), 8:20x, 13:20xc, 13:25xd, 16:40x
4:20x, 5:40x, 17:10sa, 10:05a, 10:53x, 12:45s, 13:20a, 16:30sa,
18:35x, 21:35x
6:15xic, 6:21xid, 6:25sa, 7:05x, 8:35a, 9:40s, 9:40xd, 9:45xc,
11:25x, 11:40sa, 12:25x, 14:15xic, 14:20xid, 15:10xsa, 15:50x,
17:20, 18:35x, 19:15, 22:35xi, 22:45sa
14:15xc
5:45xi, 5:45s, 6:07x, 6:15xic, 8:35x, 10:25s, 10:30a, 10:33x, 12:55x,
14:15xi, 14:50s, 15:12x
17:20sa, 19:10x, 22:20xi (cez Ochodnicu)
4:33x, 5:30xc, 5:40sa, 6:05x, 6:23x, 6:25sa, 6:30xi, 6:31sai, 7:35,
8:30x, 8:30sa, 10:20sa, 10:50x, 11:30xs, 12:00a, 12:30, 12:55x,
13:20x, 13:20sa, 14:00x, 14:25x, 14:31xi, 15:15sa, 16:30x,
16:33sa, 17:20sa, 18:30x, 18:35xi, 19:10x, 19:10sa, 20:30,
21:35sa, 22:20a, 22:24ai, 22:45s, 22:50si
6:55xd, 10:05x, 15:15x, 17:25x, 18:25sa, 18:31sai, 22:40x, 22:46xi
5:45xd, 6:22xic, 6:55xc (po ZŠ), 14:15x
6:20sai, 6:45xm, 8:50spab, 11:41am, 12:19s, 12:20spab, 12:39x,
14:20sai, 14:20xi (nejde cez Krásno), 15:00xm, 16:50spab,
17:09xs, 17:15a, 18:40x, 22:15i
5:12xi, 5:17x, 11:05. 14:15xi, 18:50sa
6:20xi, 6:25x, 14:20xi, 14:30x
5:30xi, 5:40a, 5:45xi, 7:15s, 7:15x, 8:30a, 9:40xs, 10:40a, 12:05x,
13:05s, 13:20xa, 14:20xi (Belanovci), 15:20x, 15:30sa, 16:35x,
19:10sa
6:35xc
5:35x, 6:15xai, 6:28xa, 7:05s, 7:05xd (garáž), 9:00xa, 10:10xs,
11:50a, 11:50xd, 12:05s, 12:30xd, 13:20xd, 15:00sa, 15:05x,
16:10x, 17:20, 19:00, 22:10s
7:00xc, 11:45xc, 12:30xc, 13:20xc, 14:20xic, 14:20xid, 22:35xi
6:20xi, 6:20sai, 6:24sa, 14:20xi, 14:20sai, 14:24sa, 18:20i, 18:24,
22:15i, 22:20
6:05x, 6:55x, 8:35x, 12:25sa, 12:50x, 14:30xi, 17:40x
10:48x, 14:22xc (po nám.)
8:08x, 12:16x, 15:23x
B – nepremáva 23.12. – 1.1.
m – pokračuje na Vychylovku
a – nedeľa a sviatky
c – dni školského vyučovania
p – piatok
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SPOMIENKY
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho,
koho sme mali radi.
Vo februári sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia
Vladimíra SMETANU
S úctou spomína celá rodina.
Kto v srdci žije, nezomiera.
2. 2. uplynie už 10 rokov, čo nás predišiel
do večnosti
Ing. Štefan VAVRICA, rodák z Makova
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku v modlitbách.
S láskou a úctou spomína manželka, syn
s rodinou a vnučka Sárinka.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 4. 2. 2019 uplynie 25 rokov od úmrtia
našej mamy
Emílie ŠARANOVEJ
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 4. 2. 2019 si pripomíname smutné
5. výročie úmrtia manžela, otca a starého otca
Emila LULEKA z KNM
S láskou a úctou spomínajú manželka
Ľudmila, syn, dcéry, vnúčatá a celá rodina.
Dňa 3. 2. 2019 si pripomíname 3. výročie
úmrtia
Jána LACKA
Kto ste ho poznali, venuje mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia,
nevesta, vnúčatá a ostatná rodina.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 2. 1. 2019 sme si pripomenuli 4. výročie
úmrtia môjho manžela, otca, starého
a prastarého otca
Antona ŠIMA
S láskou spomína manželka a synovia
s rodinami.
Dňa 11. 2. 2019 si pripomíname 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Ivan KUBÍK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

Úsmev si mal na perách,
dobrotu v srdci a lásku v duši.
Čas ubieha, zastaviť sa nedá.
Dňa 5. februára 2019 si pripomíname
25. výročie, čo nás navždy opustil otec, starý
a prastarý otec
Ján PODPLESKÝ z Poviny.
Navždy si zostal v srdciach tých, ktorí Ťa mali
radi.
S láskou na Teba spomínajú deti s rodinami.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 7. 2. 2019 si pripomenieme 3 roky
od úmrtia
Ing. Miroslava KRÁLIKA
S láskou spomína mama a sestra s rodinou.

Dňa 24. 1. 2019 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starého otca a brata
Jozefa Mariana GAZDÍKA
S láskou spomína manželka, synovia, nevesty,
vnučky a sestra s rodinou.

Dňa 14. 2. 2019 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia môjho milovaného manžela,
otca, dedka a pradedka
Ladislava LOBODASSA
Je smutno nám všetkým, ale najviac chýbaš
mne, ten deň mám stále v pamäti…
Odviezli Ťa a už si sa nevrátil, Tvoja duša
odišla tak náhle, nečakane, bez rozlúčky.
Tak ticho a prázdno je bez Teba, chýbaš nám,
ale veríme, že Boh je s nami a modlíme sa
za Teba…
S úctou a láskou v srdci spomínajú Tvoji
milovaní: manželka Viera, syn Laco a dcéra
Alenka spolu so svojimi rodinami.
Sú veci, ktoré nemôžeme mať,
sú slová, ktoré nemôžeme povedať.
Sú sny, ktorých sa musíme vzdať,
ale sú spomienky, ktoré nám nikto nikdy
nemôže vziať.
Dňa 25. 1. 2019 sme si pripomenuli 4. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamy, starkej,
prastarkej
Eleny GAŽOVEJ z Radole
Dňa 10. 2. 2019 uplynie 1 rok od úmrtia
nášho otca, starkého, prastarkého
Jozefa GAŽA z Radole
Na rodičov s láskou a bolesťou v srdci
spomínajú syn a dcéra s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.

Zvesti
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Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s našou
mamičkou
Marianou STAŇOVOU,
ktorá nás navždy opustila 2. 1. 2019 vo veku
75 rokov.
Vrúcna vďaka celej Farnosti Panny Márie
a pohrebnej službe, hlavne p. Bielešovej,
p. Podpleskému, p. Lukáčovi za naozaj
profesionálny prístup.
S úctou a láskou dcéry Marianka, Evka
a Katka s rodinami.

POĎAKOVANIE
Úprimné poďakovanie všetkých príbuzným,
priateľom a susedom za účasť na poslednej
rozlúčke s našou maminkou, sestrou a starou
mamou
Zdenkou BUČKOVOU, rod. Jugovou
z Rudinskej,
ktorá nás opustila dňa 27. 12. 2018 vo veku
60 rokov.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami, syn
s priateľkou a ostatná rodina.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie rodine,
príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou drahou, milovanou
Stázkou JANÍKOVOU, rod. Tabakovou
z Radole
Opustila nás náhle, tíško 13. 1. 2019 vo veku
78 rokov.
Ďakujeme za všetky kvetinové dary, úprimné
slová útechy, ktoré pomohli zmierniť
náš hlboký žiaľ. Zvlášť patrí naša vrúcna
vďaka vdp. kaplánovi Milošovi Galbavému
za pohrebné obrady, láskavé, hrejivé,
povzbudivé slová v príhovore, ktoré pohladili
naše boľavé srdcia.
S úctou ďakuje manžel, 5 dcér s rodinami,
11 vnúčat a 8 pravnúčat.
Tvoje oči navždy zhasli a srdce prestalo biť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym aj
spoluobčanom z Nesluše za účasť na poslednej
rozlúčke a kvetinové dary pre
Stanislava KUTNÁRA,
ktorý nás opustil dňa 6. 1. 2019 vo veku 71 rokov.
Poďakovanie patrí aj pohrebnej službe.
Spomínajú a ďakujú manželka, dcéra
a synovia s rodinami.
Úprimne ďakujeme celej rodine, známym
a susedom za prejavy sústrasti a účasť na
poslednej rozlúčke s našou maminkou,
starkou, manželkou
Milkou KARASKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 26. 11. 2018 vo veku
62 rokov.
S láskou spomínajú manžel, synovia Tónko,
Tomáško a Andrej s rodinami.

Zvesti

OPUSTILI NÁS

Jozef KRASŇAN
Jarmila KRIŽANOVÁ
Mariana STAŇOVÁ
Marcela ŠKORÍKOVÁ
Anna KÁČERÍKOVÁ
Ján POLEPŠEK
Ján SIHELNÍK

†
†
†
†
†
†
†

68 rokov
48 rokov
74 rokov
68 rokov
63 rokov
75 rokov
72 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ďakujeme rodine, priateľom a známym,
ktorí sa dňa 4. 1. 2019 prišli rozlúčiť s našim
bratom, otcom, krstným otcom a dedom
Jozefom KRASŇANOM,
ktorý nás dňa 1. 1. 2019 opustil vo veku
68 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj p. dekanovi Petrovi
Holbičkovi a pohrebnej službe za dôstojný
priebeh obradu.
Smútiaca rodina.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Ján Pavlina a Alena Schreiterová
Michal Bugáň a Alžbeta Švaňová

NARODENIE DETÍ
Karolína Tomicová, Oliver Janota

INZERCIA
 Ponúkam elektroinštalácie bytov, domov a iných objektov.
č. t.: 0914/120 910, 0948/888 530
 Hnevá vás vysvedčenie vášho dieťaťa? Riešením je doučovanie,
konzultácia z matematiky, angličtiny. Kontakt: 0948/261 266.

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

2. 2. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

3. 2. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

9. 2. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

10. 2. 2019

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

16. 2. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17. 2. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

23. 2. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24. 2. 2019

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 1/2019 znie:
„… nikdy o ňu nežiada“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Tatiana Konkoľová, Komenského 1310/26, KNM – 6,00 €, 2. Irena
Švaňová, Rudinka 49 – 5,00 €, 3. Antónia Jakubíková, Sládkovičova 1224/45,
autor
juhonezasial
krížovky:
americký
isté
Jaroslav
veľhad množstvo
Jablonský

ženské
meno

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 2/2019
spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľmolybdén chorvátsky odborník
(zn.)
ostrov
v etike

Ist, Tim,
oplen,
anarnak

skej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 2. 2019.

Liga
národov dvojhláska primátor
(skr.)

tesať,
po česky

časť
rastliny
rímsky boh
lásky

anémia, po
česky

1. časť
tajničky
meno herca Curryho
Adela
(dom.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

spojka

rímska
miliampér minca
(zn.)
súčiastka
voza
špajza

Katarína
(dom.)

Anna
(dom.)
rapotanie

menšia
obec

ruský
veľtok
anglická
spojka
egyptský
boh slnka

nikel
(zn.)

citoslovce
výsmechu

podarúnok

2. časť
tajničky

krídlo
(odb.)

druh
vorvaňovca

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



2

locus sigilli

emisná
kontrola

chróm
(zn.)

Dalajláma: Niekedy je obrovské šťastie, že … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

2

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2019 znie: „vetrovka“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Emka Buková, Nábrežná 900, 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 28. 2. 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 20. 2. 2019, 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. Vianočná ryba.
2. Potkan.
3. Meno speváka Gotta.
4. Morské raky.
5. Dymník.
6. Kríčky.
7. Kučera (zastar.).
8. Austrálsky stromový
vačkovec.

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

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

10

ROČNÍK XXVI. • FEBRUÁR 2019

i
KONCOROČNÉ EXHIBÍCIE

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ
HÁDZANÁROV
V sobotu 19. januára sa konal v Mestskej
športovej hale v KNM 2. turnaj Česko-slovenskej ligy v kategórii mladší žiaci.
Okrem domáceho tímu sa ho zúčastnili dva
slovenské celky – MŠK Považská Bystrica
a HK Kúpele Bojnice a dva české – HCB Karviná a SKP Frýdek – Místek. Turnaj začal
o 9. hodine a ponúkol porciu 10 zápasov
kvalitnej mládežníckej hádzanej, ktorá bola
ukončená až okolo 18. hodiny slávnostným
vyhodnotením.

Hráči KNM bojovali so striedavými úspechmi. Najslabší výkon podali v úvodnom zápase s rivalom z Považskej Bystrice, keď zápas prehrali o 8 gólov. Výkon však postupne
gradoval a prišlo i víťazstvo nad Bojnicami.
Nasledovala nešťastná prehra o 2 góly s favorizovanou Karvinou a na záver, po najlepšom výkone dňa remíza s ďalším favoritom Frýdkom – Místkom. Uvedené výkony
nakoniec stačili na celkové 4. miesto.
Výsledky:
HO MŠK KNM – MŠK Považská Bystrica
12:20

HO MŠK KNM – HK Kúpele Bojnice 25:20
HO MŠK KNM – HCB Karviná
16:18
HO MŠK KNM – SKP Frýdek-Místek 21:21
Zostava MŠK: Lulek Adam,
Kmošek Sebastián, Goliáš Marek,
Kopas Dávid, Čuraj Šimon, Kubala
Tadeáš, Kaňuk Gabriel, Trúchlik
Matúš, Pirnik Matej, Straňák Tomáš,
Máca Michal, Bosý Juraj, Vlček Karol,
Andreas Tóth.
Tréner: Podolák Branislav,
ZVD: Hartel Miloš.
Mário Janík

dý z účastníkov si odnášal suvenír v podobe
hrnčeka, alebo trička s motívom džuda.

Z nášho klubu sa na stupeň víťazov prebojoval Samuel Kotrč aj napriek veľkému hendikepu. V kategórii starších
žiakov v hmotnosti +57 kg, v ktorej
bolo 31 džudistov, patril so 60 kg medzi najľahších. V dueli o postup do ﬁnále narazil na poľského džudistu Rafala
Mazura o 25 kg ťažšieho a vyššieho, ktorému podľahol. V repasáži už nenašiel premožiteľa a vybojoval výborné 3. miesto.
Ako vidieť zo stupňa víťazov z medailistov
bol najľahší.
Stanislav Kuchár

TURNAJ PARTNERSKÝ
ODDIELOV ŠTYROCH KRAJÍN
Partnerský poľský klub Janošík Bielsko Biala
usporiadal VIII. ročník turnaja v džude pre
deti a mládež „Prekonávame hranice“, ktorý
je výsledkom partnerskej spolupráce oddielov a klubov z Čiech, Slovenska, Ukrajiny
a poľských klubov. Je to najväčší turnaj v Poľsku a taký mega turnaj nie je ani v zúčastnených krajinách. Tento rok na 15 tatami bojovalo 1 627 džudistov z 101 oddielov a klubov.
Usporiadatelia pripravili pre víťazov pekné
medaily a poháre pre 1. a 2. miesto. Kaž-

LUCIA ONDRÚŠKOVÁ VÍŤAZKOU,
PETER PLÁNKA DVAKRÁT NA STUPNI VÍŤAZOV
A máme za sebou prvé halové preteky v tomto
roku. V sobotu 19. januára sme štartovali na
majstrovstvách Stredoslovenského atletického
zväzu v Bratislave. Prvá sa na štart postavila
Petra Belešová v behu na 60 m žien. Časom 8.58
dobehla v rozbehu štvrtá a do ﬁnále nepostúpila.
Ďalšie naše vystúpenia sa už odohrávali na dlhších tratiach. V behu na 800 m žiačok dobehla
Veronika Čurajová v druhom behu druhá (celkovo ôsma) časom 2:45,89. Peter Plánka v behu
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na 800 m žiakov po bojovnom výkone dobehol
tretí v osobnom rekorde 2:16,26. Na rovnakej
trati dorasteniek Lucka Ondrúšková akoby mala
len jedného súpera – čas. Zvíťazila s veľkým náskokom v čase 2:31,97. Medzi dorastencami si
po veľkom úsilí vytvoril osobák aj Alex Nevedel – čas 2:18,20 mu stačil na 5. miesto. Bohaté
zastúpenie sme mali aj v behu žiačok na 300 m.
Všetky dievčatá si zabehli osobáky, pričom
Adriana Hrubá, Viktória Sobolová a Veronika

Čurajová vo svojich behoch zvíťazili, Magdaléna Malíková a Michaela Vlčková dobehli druhé.
Najrýchlejšia z nich bola Adriana Hrubá (čas
47,04, 7. miesto), ďalšie dobehli v poradí Magdaléna Malíková (47,95, 11. miesto), Viktória
Sobolová (48,94, 12. miesto), Michaela Vlčková
(50,28, 17. miesto) a Veronika Čurajová (51,28,
18. miesto). Záverečnú bodku za naším úspešným vystúpením dal Peter Plánka v behu na
300 m. Výborný čas 42,54 znamenal pre neho
nielen druhé miesto, ale aj nový osobný rekord.
Mgr. Milan Slivka
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Stalo sa už milou tradíciou, že dva úspešné športové halové tímy, ktoré pracujú
s mládežou – ﬂorbalový i hádzanársky oddiel – usporadúvajú koncom kalendárneho
roka exhibičné zápasy. V nich nastupujú
hráči a hráčky proti svojim rodičom a fanúšikom. Stretnutiam napriek uvoľnenej
atmosfére nechýba ani náboj medzigeneračnej rivality, najpodstatnejšie však zostávajú zábava, humor a utužovanie vzťahov
medzi hráčmi, trénermi, rodičmi, funkcionármi a fanúšikmi. Presne v tomto duchu
sa niesli i stretnutia v decembri minulého
roku. O atmosfére svedčia i uverejnené fotograﬁe. Zostáva len veriť a dúfať, že tradícia zápasov rodičia vs. deti pretrvá aj do budúcna a zostane jedným z najobľúbenejších
podujatí organizovaných oboma oddielmi.
Mário Janík, Miroslav Piňák

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
Mládežnícka klubovňa, YC-čko: lukas@sytev.com, 0910 489 591

1. 2. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Herný piatok v červenom
Červená farba symbolizuje divokosť. Radosť a energiu do hry. Príď na tento herný
piatok oblečený do červenej a užívaj si.

KULTÚRNE SPEKTRUM

2. 2. 2019
Javorníky
Turistika na Melocík, V. Javorník, Stratenec, M. Javorník, Portáš, Čertov
2. 2. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
XVI. reprezentačný ples mesta
16. ročník obľúbeného plesu. Účinkujú hudobno-tanečné skupiny Bailadora Dance
group, Abadá Capoeira Slovensko, mažoretky Asanka, hosť večera – prekvapenie.
Do tanca hrá Viva band, bratia Minárikovci.
Vstupné: 30 € (večera, víno, prípitok,
káva, minerálka)
5. 2. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Nutella deň
Keď sa povie nutella, nejednému mladému
sa zbiehajú slinky.
6. 2. 2019, 18.00 h.
Deň bez mobilov
Mobily sa často stávajú v našom živote až priveľmi dôležitými. YCčko bolo vždy proti závislostiam. Príď sa socializovať bez sociálnej siete.
7. 2. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Lord Norton a sluha James
Legendárna komédia. Hrajú: Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda autor: Ján Snopko, réžia:
Michal Vajdička, hudba: Rudolf Geri,
vstupné: 12 €

8. 2. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Ples rodín

Príďte sa zabaviť pri dobrej hudbe so Šašami a ostatnými maskami. Vyhrajte pekné
ceny za originálny kostým.

9. 2. 2019
Kysucká lyžiarska magistrála
Lyžiarska turistika na Javorské a Moravské.

17. 2. 2019, 15.00 h.
Kostol Panny Márie
Koncert zborovej tvorby
Vystúpenie zborových súborov z KNM a širokého okolia.

9. 2. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Pizza day
Kto by nemiloval pizzu? Táto talianska pochúťka sa bude podávať aj v YCčku. Milovníci pizze, spojte sa!
14. 2. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Valentínsky ﬁlmový večer
Zober svoju polovičku a užite si romantický ﬁlmový večer.
A ak si single, neprekáža, v YCčku sa už
spojilo niekoľko sŕdc.

16. 2. 2019, 18.00 h.
Dom kultúry KNM
Ples FS Jedľovina
2. folklórny ples. O zábavu sa postará hudobná skupina VIVA BAND, ľudová hudba
FS Jedľovina. Bohatý program a tombola.
vstupné: 28 € (prípitok, večera, občerstvenie, minerálka, káva, fľaša vína)
krojovaný či folklórny doplnok vítaný
17. 2. 2019
Javorníky
Výstup na Javorníky a Jakubovský vrch
17. 2. 2019, 14,30 h.
Dom kultúry KNM
Detský karneval

22. a 23. 2. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Disco ples
Ples plný hitov z 80. a 90. rokov.
23. 2. 2019
Moravsko-Sliezske Beskydy
Bílsky okruh z Bumbálky
25. 2. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Čajový večer s kartami
Hráš rád žolíka či farára? My tiež. Príď do
YCčka na čajový večer s kartami.
27. 2. 2019, 16.30 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová harmonika
13. ročník hudobného stretnutia domácich
i hosťujúcich harmonikárov a heligonkárov.
28. 2. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Deň palaciniek
Každý má rád palacinky. V YCčku nie sme
výnimkou.

28. 2. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Duo Jamaha
Koncert skupiny Duo Jamaha.
vstupné: 8 €
PRIPRAVUJEME NA MAREC
2. 3. 2019
Fašiangová zábava
30. 3. 2019
Babylonská štvorka
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