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PREKVAPENIE NA PLESE
MAREC BOHATÝ NA SVIATKY
V treťom mesiaci v roku nás čaká prvý
jarný deň. Už vo februári naše viečka
pošteklili teplé lúče slnka a po chladných
dňoch nás ohriali. Pre nás mužov sú lúčmi slnka našich životov ženy. Začína sa
to láskavou mamou, neskôr milujúcou
partnerkou, pokračuje to láskou k dcére.
Po celý náš život sú nám ženy vernými
priateľmi, milujúcimi partnerkami, osobami, ktoré stoja pri nás v dobrom aj

zlom. Využime preto ôsmi marcový deň
a poďakujme sa im za všetko, čo pre nás
robia každým dňom.
A nedá mi spomenúť jednu profesiu,
v ktorej prevládajú ženy. Na konci marca oslavujeme Deň učiteľov. Zaslúžia si
aspoň tento jeden deň v roku, aby sme
si uvedomili, že dobrý učiteľ je človek,
ktorý je kľúčom k nášmu vzdelaniu,
a teda základným kameňom našej budúcnosti. Práca učiteľa je zároveň poslaním. Učitelia sú našimi druhými rodičmi pomahajúcimi na ceste životom.
K marcu prislúchajú i ďalšie príležitosti
oslavovať: Mesiac knihy, Medzinárodný
deň šťastia (20. 3.), Svetový deň zdravého spánku (21. 3.), Svetový deň vody
(22. 3.) či Svetový deň divadla (27. 3.).
Prajem vám preto, milí občania, užite si
jarný mesiac s dobrou knihou, relaxujete
zdravým spánkom, zájdite si do divadla
a hlavne robte to, čo vás robí šťastnými.
Ing. Marián Mihalda, primátor mesta

Dňa 2. februára 2019 sa uskutočnil už
po šestnástykrát reprezentačný ples
mesta. Tento ročník mal netradičnú
atmosféru, niesol sa v tónoch horúcej
brazílskej samby. Hostia to pocítili už
pri vstupe do domu kultúry, kde ich vítal primátor mesta Ing. Marián Mihalda s manželkou pohárikom exotického
prípitku.
Po úvodnom vystúpení tanečnej skupiny Bailadora Dance Group sa sprievodného slova ujali moderátori večera
Michaela Kicková a Michal Bohúň.
Privítali všetkých hostí a pozvali medzi
seba primátora mesta a riaditeľa MKŠS

viac na str. 5
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PREDSTAVUJEME POSLANCA

MESTO INFORMUJE

Mgr. Matej Fabšík –
– nezávislý kandidát
(volebný obvod č. 1, ulice Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova)

Ste poslancom MsZ aj VÚC. Viete nám
v stručnosti tieto dve práce porovnať?
Tieto práce sú veľmi podobné, avšak musím
povedať, že práca poslanca VÚC je náročnejšia. Naopak práca mestského poslanca je
viac o menších, každodenných riešeniach,
a najmä o každodennom kontakte s ľuďmi. Veľa oblastí, ktorými sa ako poslanci
zaoberáme sú podobné. Prvým, najväčším
rozdielom je rozpočet. Ten na VÚC je zhruba 15-násobne vyšší, ako rozpočet KNM.
Od toho sa odvíja aj množstvo kompetencií, ktoré má mesto a ktoré má kraj.
Nechcem rozprávať detailne o kompetenciách oboch inštitúcií, skúsim priblížiť tie,
ktoré sa týkajú nášho mesta. Mesto má
na starosti každodenný chod mesta, jeho
údržbu, má na starosti jasle, materské školy, základné školy, centrá voľného času,
umeleckú školu, knižnicu, športové a kultúrne stredisko, stavebný úrad, mestskú
políciu a ďalšie inštitúcie. O každej z nich
rozhoduje aj mestské zastupiteľstvo. Naproti tomu VÚC spravuje oblasti, ktoré svojou pôsobnosťou presahujú hranicu mesta.
Sú to napríklad všetky stredné školy, prímestská autobusová doprava (SAD), integrovaná doprava, múzeá, krajské a oblastné

ZÁPIS PRVÁKOV
V zmysle školského zákona sa zápis prvákov do základných škôl koná v termíne od
1. do 30. apríla v roku, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť školskú dochádzku. V KNM je zá-

organizácie cestovného ruchu. Kraj má tiež
na starosti cesty 2. a 3. triedy, ktoré spájajú všetky obce a regióny Žilinského kraja
a tiež, samozrejme, ich celoročnú údržbu.
Veľkou oblasťou, ktorú spravuje kraj sú zariadenia sociálnych služieb a tiež zdravotníctvo, kde župa povoľuje prevádzkovanie
zdravotníckych zariadení a ich prevádzkových hodín a určuje obvody všeobecných
lekárov, zubárov a gynekológov.
Viete vybrať len jednu vec, ktorú je
v súčasnosti najakútnejšie riešiť?
Myslím, že áno. Je ním počet obyvateľov.
Úbytok obyvateľov v posledných rokoch je
alarmujúci. Mali sme takmer 17 a pol tisíca
a dnes padáme pod hranicu 15 tisíc. Menej
ľudí znamená menej peňazí do rozpočtu
mesta, poloprázdne školy, menej lekárov,
menej možností investovať do rozvojových
projektov a nespočet ďalších problémov.
Riešením je dostupné nájomné bývanie
a kvalitné prostredie pre život. Mesto prichádza o množstvo ľudí, ktorí by aktívne
tvorili naše mesto. Nie každý je schopný kúpiť si v KNM pozemok, či byt. Naše mesto
čaká výstavba na poli na Sládkovičovej ulici, kde vznikne v priebehu desiatich rokov
niekoľko stoviek bytov. Jedná sa však o komerčnú výstavbu s komerčnými cenami.
Úlohou mesta však bude zabezpečiť rozvoj
nájomného bývania. Bývania, ktoré bude
dostupné najmä pre mladé rodiny, ktoré
sa kvôli dostatku práce chcú a potrebujú
prisťahovať. Dostatkom nájomného bývania tiež dokážeme znížiť privysokú cenu
konný zástupca dieťaťa povinný vykonať
zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2019 v čase od
13,00 do 17,30 hod. Rodičia na zápis prinesú: meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa,
tiež meno a priezvisko, adresu zamestná-

nehnuteľností. Mesto má viacero pozemkov a možností, kde môže postaviť nájomné byty. Plánujem predstaviť model, vďaka
ktorému by ľudia, nezaťažení hypotékami,
mohli bývať v nájomných bytoch, ktoré by
sa po určitom čase a splnení podmienok
stali ich vlastníctvom. Ak to funguje v iných
kysuckých obciach, ktoré vďaka podobnému projektu pritiahli stovky ľudí do svojej
obce, tak to bude fungovať aj u nás.
Ste členom komisie výstavby, dopravy
a územného rozvoja. Ako vnímate vývoj situácie okolo diaľnice D3 a privádzača?
Situáciu pokladám za stabilizovanú. Diaľničný privádzač napreduje podľa plánu
a už koncom roka, alebo hneď na začiatku
ďalšieho sa dočkáme jeho výstavby. Podobne to je aj so samotnou diaľnicou, ktorá sa
môže začať stavať už koncom roka 2020
v celej dĺžke od Žiliny do Čadce. S najväčšou
pravdepodobnosťou bude jej stavba ﬁnancovaná z eurofondov, vďaka čomu nezaťaží
štátny rozpočet. Som veľmi rád, že sa nenaplnili slová neprajníkov o tom, že Kysuce
sa najbližších 10 rokov diaľnice nedočkajú.
Najväčšou úlohou do budúcich dní a mesiacov tak už nie je pritlačiť na termíny, ale
dôsledne sa pripraviť na obdobie výstavby
diaľnice. V prípade, že kraj, mestá a obce
regiónu včas neprijmú krízové opatrenia,
môže sa stať, že doprava v regióne počas
výstavby skolabuje. Tomu sa chceme všetci
vyvarovať a aj preto už dnes pracujeme na
variantoch krízových opatrení, ktoré pomôžu nášmu regiónu bez ujmy prežiť najbližších 4–5 rokov.
vateľa a trvalý pobyt rodiča. Na zasadnutí
mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude
konať v marci, bude prijaté VZN o školských obvodoch, jeho úplné znenie potom
nájdete na webovej stránke mesta.
Termín predkladania žiadostí o prijatie
detí do MŠ pre nasledujúci školský rok je
30. 4. – 31. 5.
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6. 2.
Jednanie primátora na VÚC o budúcej cyklotrase. Z rokovania vyplynula úloha, aby
poslanci MsZ deﬁnitívne vybrali presné
trasovanie cyklotrasy v katastri KNM.
6. 2.
Primátor sa zúčastnil zasadnutia Republikového výcvikového štábu DPO SR. V programe sa dozvedel o koncepcii činnosti štábu
a získal informácie o pripravovaných hasičských súťažiach a ich organizačnom zabezpečení. Ide o majstrovstvá SR, budú sa
konať na mestskom štadióne v KNM, konkrétne 29. 6. Majstrovstvá SR hasičského
dorastu a na druhý deň 30. 6. Majstrovstvá
SR Dobrovoľných hasičských zborov.

15. 2.
Stretnutie s obyvateľmi časti Dubie. V diskusii požiadali Dubania primátora o podporu projektu lávky cez Dubský potok ku
detskému ihrisku, zmenu dopravy v centrálnej časti (kruhový objazd) na križovatku v tvare T, aby zvyšný priestor mohli
využívať pre vlastné potreby. Zároveň požiadali primátora o vyriešenie problému
so zapáchajúcou kanalizáciou a problému
s hlukom zo spoločnosti Schaeﬄer Kysuce
v letných mesiacoch. V oboch prípadoch
už primátor oslovil organizácie SEVAK
a Schaeﬄer a požiadal o pomoc.

nosť občanov a najmä detí. Ďalšími bodmi
diskusie bola často zatápaná Cesta pod
brehom, neudržiavané stromy pri kaplnke
a záujem občanov o obnovu ihriska za kultúrnym domom. V poslednom prípade ide
najmä o majetkový problém, mesto nie je
vlastníkom týchto pozemkov.
18. 2.
Primátor mesta Ing. Marián Mihalda navštívil v pondelok 18. februára Kysucké
múzeum v Čadci. Cieľom stretnutia bolo
dohodnúť spoluprácu s touto významnou
kultúrnou inštitúciou na Kysuciach. Zúčastnili sa ho riaditeľ KM MVDr. Miloš Jesenský, PhD., Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.,
vedúci oddelenia spoločenských vied
a fondov, Mário Janík, pracovník KM
a PhDr. Dušana Šinalová, vedúca knižnice
v KNM. Témou rozhovorov bolo vytvorenie
reprezentatívnej monograﬁe o našom meste. Pán Jesenský poukázal na skutočnosť,
že absentuje podrobný historický výskum
z dejinného hľadiska tak významného
mesta na Kysuciach ako je Kysucké Nové
Mesto. Primátor vyjadril veľkú podporu
tomuto projektu, ktorého myšlienka by
bola podporená sprievodnými akciami ako
výstavami, besedami či inými inovatívnymi
formami. Zrealizovať výskum a vytvoriť
hodnotnú knihu bude trvať minimálne dva
roky, o všetkých aktivitách však budeme
pravidelne informovať aj našich občanov.

Počas celého mesiaca sa primátor stretával s pracovníkmi jednotlivých základných
a materských škôl, školských zariadení,
mestských kultúrnych a športových organizácií, s ktorými sa zoznámil a oboznámil
sa s ich prácou a činnosťou. Nevynechal ani
návštevu Mestského mládežníckeho parlamentu a stredných škôl, hoci nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA

Zvesti

21. 2.
V obradnej miestnosti mestského úradu
sa konalo slávnostné uvítanie do života
prvého občana narodeného v roku 2019.
Po úvodnom prednese poézie sa mamičke
Ivane Ježovej a jej rodine prihovoril primátor. Zablahoželal im k zdravej dcérke,
a teda i k rozšíreniu rodiny a poprial všetkým hlavne veľa zdravia a vzájomnej lásky.
Malý vzácny hosť Laura, ktorá sa narodila
v druhý deň nového roka, sa najlepšie cítila
v náručí svojej mamy. Okrem rodičov Ivany
a Štefana Kopasa sa v rodine teší z malého
prírastku staršia 7-ročná Soﬁnka.

18. 2.
Prvý ročník biomasovej tomboly sa stretol
s opatrnosťou občanov. Nie každému sa
chcelo odniesť vianočný stromček, ktorý
po sviatkoch doslúžil a splnil svoju úlohu do kotolne spoločnosti Kysuca, s. r. o.,
pri sídlisku Kamence. Stromček tak mohol
splniť posledné poslanie, vytvoriť ekologické teplo pre naše domovy a zároveň nestrašiť ako odpad pri kontajneri.

16. 2.
Poslanec Ing. Vladimír Svrček zrealizoval stretnutie obyvateľov miestnej časti
Oškerda s primátorom v miestnom dome
kultúry. Aj tu predniesli občania svoje požiadavky, jednou z nich bol problém s vodičmi, ktorí si skracujú cestu do KNM cez
Oškerdu. Primátor okamžite kontaktoval
políciu a požiadal o pomoc, dostal prísľub
pravidelných kontrol nedodržiavania rýchlosti v Oškerde s cieľom zabezpečiť bezpeč-

Dňa 14. marca (štvrtok) o 13,00 hod. sa
uskutoční v zasadačke Mestského úradu
v KNM riadne zasadnutie poslancov mest-

Každý, kto tak neurobil, môže banovať. Tí
čo doniesli vyschnutú jedľu či smrek, dostali sa do žrebovania o kvalitný kávovar.
To sa uskutočnilo 18. februára za prítomnosti zástupcov spoločnosti Kysuca, s. r. o.
a Údržby mesta. Šťastnú ruku mal primátor
mesta Ing. Marián Mihalda a šťastný deň
výherkyňa D. Drndová. Srdečne blahoželáme a prajeme príjemnú chvíľu pri chutnej
káve v teple domova.

ského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné
a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť prinesie

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

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXVI. • MAREC 2019

3

MESTO INFORMUJE

Z DIÁRA PRIMÁTORA

i
INFORMÁCIE PRE VOLIČOV
Voľby prezidenta SR sa budú konať
v sobotu 16. marca 2019 v čase od
7.00 – 22.00 hod. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov, druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať 30. marca
2019 v čase od 7.00 – 22.00 hod.

À

MESTO INFORMUJE

PRÍBEH GEMBLERA
A pokoru som prijal. Klamal som, podvádzal
a kradol. Rodičom zo života robil peklo. Mám
40 rokov a som gembler. Ako dieťa som hrával videohry v pojazdných herniach. Vždy po
škole sme partia chalanov hrávali rôzne hry
za peniaze. Rád som vyhrával. Prvýkrát som
videl výherný automat, keď som mal 14 rokov a brat ma zobral do herne. Nadchlo má
to a zaujalo. Ale prostriedky na hru som nemal. Až na SOŠ som dostával prvé vreckové.
Bolo to málo, ale na rozbehnutie to stačilo.
Prvé absencie v škole, úteky z domu, keď
som čosi zlého urobil. Hrozilo mi vyhodenie
zo školy, vtedy sa prihovoril triedny učiteľ.
A moja túžba hrať ma stále viac ťahala do
priepasti. Až prišla 1. nedobrovoľná liečba,

POMÔŽETE 2 % Z DANÍ
Darujte 2 % z daní a pomôžte tým, ktorí to
potrebujú. O vašu priazeň sa uchádzajú:
OZ ASANKA Klub existuje od r. 2004.
Združenie zastrešuje činnosť mažoretkového súboru Asanka, ktorý ma v našom

PROJEKT NA PODPORU
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Mesto Kysucké Nové Mesto realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v Kysuckom
Novom Meste“
Trvanie projektu: 03/2019 – 04/2021
Kód projektu ITMS2014+: 312041S014

Zoznam kandidátov na prezidenta SR:
Béla BUGÁR
Zuzana ČAPUTOVÁ
Martin DAŇO
Štefan HARABIN
Eduard CHMELÁR
Marián KOTLEBA
Milan KRAJNIAK
František MIKLOŠKO
Robert MISTRÍK
Maroš ŠEFČOVIČ
ako mladistvého. Mal som 17 rokov a bral
som to ako nutné zlo, no liečbu som dokončil. Na vojenskej základnej službe som sa viac
zoznámil s alkoholom a po jej ukončení som
bol prijatý na VŠ do Nitry poľnohospodársku.
Nikým a ničím nekontrolovaný som rozbehol
kolotoč na plné obrátky. Všetko vreckové išlo
na hazard a zábavu. Zvládol som len 1. ročník, v druhom som odišiel sám, lebo by ma
vyhodili. Rodičia boli šokovaní, nechápali,
čo sa deje. Všetko som tajil, vravel som, že
škola je ťažká, a aj tak ma to nebaví. Nastali
3 roky najhoršieho života. Bez prace, bez peňazí, rozpadol sa mi vzťah, doma boli najradšej, keď ma nevideli. Jediný zdroj na peniaze
bola mama a dve tetky, ktoré sa mi darilo zo
začiatku klamať a nejako vždy uprosiť. Keď
mame došla trpezlivosť a povedala dosť, vedel

Róbert ŠVEC
Bohumila TAUCHMANNOVÁ
Juraj ZÁBOJNÍK
Ivan ZUZULA
Informácia o dátume, čase a mieste
konania volieb do Európskeho parlamentu
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do
Európskeho parlamentu na území Slovenskej
republiky. Konať sa budú v sobotu 25. mája
2019 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
som, že je koniec. Lúpiť som sa neodvážil, tak
mi zostala len jediná možnosť, a to späť do
ústavu. V roku 2002 som nastúpil na druhú
a verím, že poslednú liečbu. Prestal som piť
alkohol, aj hrať automaty a vďaka abstinentským klubom žijem dodnes s čistým štítom.
Som ženatý, mám krásne tri deti a výbornú
oporu v manželke. Úspešne som absolvoval aj
VŠ v Žiline, a to len vďaka mojej abstinencii.
A som šťastný, že toto všetko poznajú moje
deti len z rozprávania. Z rán minulosti som
sa oslobodil.
„Cesta do minulosti je mnohokrát boľavým
a znepokojujúcim bodnutím do srdca“
(L. Feurbach, nemecký ﬁlozof)

Zo života závislých členov AK Kysuca
spracoval Palo Hrubý, predseda klubu.

meste viac ako 20-ročnú tradíciu. Dievčatá
vo veku 6–20 rokov rozvíjajú svoje pohybové a tanečné schopnosti a zúčastňujú sa na
rôznych súťažiach doma aj v zahraničí.
Súbor má aktuálne 100 členov. Získané ﬁnančné prostriedky z 2 % využijeme najmä
na kostýmové vybavenie a na pokrytie nákladov spojených s účasťou na súťažiach.
OZ KYSUCKÁ KULTÚRA A ŠPORT OZ je
zaregistrované od 5. 5. 2005. Jeho cieľom
je podporovať rozvoj KNM v oblasti kultúry
a športu. Vypĺňať voľný čas detí a mládeže
kultúrnymi a športovými
aktivitami, podporovať
činnosť mestských umeleckých súborov, či už

tanečných, divadelných alebo iných, podporovať činnosť mestských športových klubov, najmä detí a mládeže.
MESTSKÁ KNIŽNICA je kultúrna organizácia, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokej verejnosti. Získané
ﬁnančné prostriedky z 2% z vašich daní využije na organizovanie
kultúrno-vzdelávacích
podujatí pre deti, mládež i dospelých.

Poskytnutý ﬁnančný príspevok: 237 120 €
Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb
všeobecného záujmu
Špeciﬁcký cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.SK; www.minedu.gov.SK;
www.ia.gov.sk; www.ludskezdroje.gov.sk

Bližšie informácie o postupe darovania 2%
z daní a tlačivá nájdete na webovej stránke
mesta.
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Vo februárové nedeľné popoludnie sa za
pár minút zaplnili priestory Domu kultúry
v KNM deťmi. Prepáčte, neboli to deti, boli
to zvieratká, rozprávkové bytosti, rôzne
profesie. Prišiel drak, kominár, pop-corn,
hasič, mačky, princezné, čert, vlk, nechýbal šašo, lienka, indián, psík, vodník a veľa
veľa iných karnevalových masiek. Dokopy
ich bolo 142. Tancovali, jašili sa, ich veselý
džavot sa niesol kade tade. A keďže každá

ZBOROVÝ SPEV
ROZOZVUČAL KOSTOL
Základná umelecká škola v KNM spríjemnila nedeľné februárové popoludnie všetkým
nadšencom zborovej tvorby. Už po pätnástykrát sa Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie niesli ľubozvučné hlasy takmer 120 zboristov piatich
speváckych zborov. Každý z nich priniesol iný pohľad na zborovú tvorbu a tiež
pestrý spevácky repertoár. Na koncerte sa predstavili mládežnícke kysucké
zbory Shema a Zbor Bohom zvolaný,
tiež detský a učiteľský spevácky zbor
ZUŠ. Program obohatil miešaný spevácky zbor Kysuca z Čadce pod umeleckým
vedením Mgr. art. Jána Procházku.

maska bola krásna, zobrazovala kreativitu
a nápaditosť rodičov, či detí, pracovníčky
Centra voľného času v KNM sa rozhodli
odmeniť všetky. Celé podujatie sprevádzali veselí šašovia a vznešená kráľovná. Tí na
záver pozvali k sebe na pódium najkrajšie
masky a tie si mohli vybrať ďalšiu odmenu.
Nechýbala ani tombola a občerstvenie.
Pomocnú ruku pri organizovaní karnevalu podali dobrovoľníci Radko Koreň ako
DJ, členky Dreams a kamaráti z YC – Mládežníckeho klubu, za čo im CVČ ďakuje.
Organizátori spolu s účinkujúcimi sa na koncert každoročne tešia a cítia veľkú podporu
v hojnej účasti poslucháčov. A to nás všetkých posúva vpred a dáva našej práci zmysel.

KOSTELNÝ A VAJDA ROZOSMIALI POLITICKÝM HUMOROM
Jedným zo spôsobov, ako si mohli nadšenci divadla spríjemniť siedmy február,
bolo zájsť do Domu kultúry v KNM na komediálne predstavenie Lord Norton a sluha James. Hlavné úlohy si zahrali Ľuboš
Kostelný a Jozef Vajda. Dvojicu uviedla na
javisko nahrávka, ktorá naznačila divákom,
v akom duchu sa bude niesť celá hra. Prvky
komediálneho žánru sa začali prejavovať
hneď potom, ako sa Kostelného postava
prezliekla z lekárskeho plášťa do kostýmu
lorda. Sluha James v tom momente ožil
a začal svojho pána obskakovať, hoci Norton ho zjavne celý život len ponižoval.
Dynamika predstavenia sa odvíjala podľa
toho, ako dvojica hercov dokázala navzá-

PREKVAPENIE NA PLESE
(pokračovanie zo str. 1)
Mgr. Juraja Čierňavu. Oﬁciálnu časť úvodu ukončil primátor slávnostným úderom
na gong. Po ňom zazneli prvé tóny valčíka
a tanečný parket sa zaplnil pármi v krásnych róbach.
Do tanca vyhrávala hudobná skupina Viva
Band a ľudová hudba bratov Minárikovcov. Vystúpila aj hudobno-tanečná skupina Abadá Capoeira Slovensko a mažoretky
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jom reagovať na svoje repliky, prípadne aj
omyly. Najväčší divácky úspech jednoznačne zožínali výsmešné narážky na politikov,
ktorými Kostelný a Vajda reﬂektovali najnovšie kauzy na politickej scéne i nedosta-

Asanka. Hlavný hosť večera bol do poslednej chvíle pre všetkých prekvapením. Po jedenástej hodine sa rozozvučali sálou krásne
a originálne hlasy skupiny LA GIOIA a nevšedné prekvapenie plesového večera sa
podarilo! Nechýbala ani polnočná tombola,
po ktorej dobrá zábava trvala až do skorých
ranných hodín.
MKŠS
Poďakovanie patrí aj:
Primátor mesta Marián Mihalda, Schaeﬄer
Kysuce, Dušan Mičian, poslanec ŽSK,

D. Š.
Zborový spev má v našom meste svoju tradíciu a tiež svojich nadšencov medzi všetkými
generáciami spevákov i poslucháčov. Svojou
prítomnosťou nás potešili p. farár Andrej
Týleš, p. dekan Peter Holbička a p. primátor
mesta KNM Ing. Marián Mihalda.
ZUŠ ďakuje všetkým účinkujúcim a ich dirigentom Mgr. Veronike Súkeníkovej, Tomášovi Dedičovi, Mgr. Stanke Piontekovej, Zdenkovi Mravcovi, Mgr. art. Jánovi
Procházkovi, korepetítorom Bc. Mirkovi
Vantechovi, Mgr. Dušanovi Jaššovi, husľovému súboru ZUŠ pod vedením Mgr. Petry
Moravčíkovej, Mgr. Alenke Ďuriakovej
a všetkým, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k dôstojnému priebehu akcie.
vedenie ZUŠ KNM
točné ﬁnancovanie kultúrnych podujatí. Až
na záver vyplynulo, že celý dej sa odohrával
v psychiatrickom ústave, kam Jamesa napokon dohnalo Nortonovo správanie aj nečakaná smrť. Sluha sa však nedokázal bez
svojho pána zaobísť, tak sa zaňho pravidelne prezliekal jeho ošetrovateľ.
Komédia Lord Norton a sluha James zažila svoju premiéru prvýkrát pred dvadsiatimi rokmi. V novom hereckom zložení
a s pozmenenými dialógmi sa opäť objavila
na divadelných doskách minulé leto. Odvtedy Kostelný a Vajda cestujú po celom
Slovensku, aby legendárna hra nezapadla
prachom a diváci nezabudli hľadať v akejkoľvek situácii aj humor.
Dominika Chrastová
Foto: MKŠS
Pekáreň Monika, Autodoprava Ľuboš
Capko, Cs agency, Posilňovňa Inﬁnity,
Autodoprava Zanado, Lekáreň sv.
Lukáša, Marpin, Pizzéria Robinson,
Gastroslužby Rapčanovci, Autodoprava
FBK, Kvetinárstvo Dália, Studio A.P.P. –
– architekti Papučík a Papučíková,
Agentúra Livastyl, Občianske združenie
Kysucká kultúra a šport, Reštaurácia Pasáž,
Ladislav Caletka, Mäsovýroba Marlex,
Reklamná agentúra – Maja kreativ, Bossa
media s.r.o., Žilina, RM sport, KNM
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KULTÚRA

CVČ PRIPRAVILO DEŤOM
KOPEC ZÁBAVY

KARNEVAL NAJMENŠÍCH
Fašiangový čas prináša zábavu, radosť
a veselosť. Detský karneval je milou fašiangovou tradíciou. Čas na karneval nastal v Materskej škole Komenského dňa
14. februára. Deťúrence aj pani učiteľky
vystrojené v maskách od výmyslu sveta to

roztočili hneď zrána. Dvaja usmievaví šaškovia už pri hlavnom vchode, vyzdobenom
farebnými balónikmi a girlandami, vítali
prichádzajúce deti. Každé dieťa od nich dostalo červený klaunov nos, ako spomienku
na tento čarovný deň. Pán riaditeľ, ktorý
sa tiež premenil na rozprávkovú bytosť,
v úvode zábavy všetkých privítal. Vzájom-

šľachticmi, ktorí sa narodili alebo pôsobili
na Kysuciach. Obsahuje zoznam desiatok rodov, ktorých príslušníci ovplyvňovali dejiny
nielen v regionálnom meradle. Na 330 stranách nájdete priezviská rodov, ktoré dodnes
počujete v meste: Bardy, Bielek, Čelko, Dubravay, Ďurana, Hmira, Jankovič, Kubica, Maday, Neomany, Radoľský, Ševčík, Višňovský…
Záver knihy tvoria genealogické tabuľky.
Tento, ale aj iné tituly z vydavateľskej dielne
Kysuckého múzea v Čadci, bude možné zakúpiť v mestskej knižnici. Včas budeme verejnosť informovať o termíne konania.
D. Š.

KULTÚRA/ŠKOLSTVO

NÁŠ ERB NA TITULKE
Kysucké múzeum v Čadci je známe bohatou
vydavateľskou činnosťou. V uplynulom roku
vydalo niekoľko publikácií, ktoré sa dostali
aj do fondu Mestskej knižnice KNM: Čadca
a okolité obce v správe panstva Strečno
od konca 18. do polovice 19. storočia, Acta
Regionalia, Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918–1968 a Zemianske rody na Kysuciach. A práve tá posledná stojí za zmienku,
zaujme už fotograﬁou na obale. Vyníma sa
na nej erb rodiny Čelkovcov, ktorý je umiestnený na priečelí budovy knižnice. Publikácia
Danky Majerčíkovej vyšla v rámci Zlatého
fondu Kysuckého múzea v Čadci a zaoberá sa

INŠPIRATÍVNY PROJEKT
Stredná priemyselná škola informačných
technológií v KNM bola úspešná pri získavaní ﬁnancovania z programu Erasmus+. Pro-

MODERNIZÁCIA UČEBNÍ
Modernizácia vybavenia odborných učební
v ZŠ Nábrežná je projekt realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám. Poskytovateľom podpory je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Modernizácia vybavenia odborných učební
v ZŠ Nábrežná, je tvorená dvoma hlavnými

nou prehliadkou všetkých masiek začala tá
pravá fašiangová zábava, v ktorej sa všetci
zvŕtali v tanci. (fotograﬁa na titulnej strane)
Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí, sme všetci
prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti.
MŠ Komenského

jekt je ﬁnancovaný v rámci Kľúčovej akcie 1,
ktorej hlavným cieľom je podpora mobility.
Úlohou nášho projektu bolo zapojiť do
programu učiteľov anglického jazyka, učiteľov odborných IT predmetov a pilotne prvýkrát aj učiteľov telesnej výchovy a umožniť
im zdokonaliť si svoje kompetencie získaním ďalších poznatkov zo zahraničných
stredných škôl a zúčastnených školení.
Prostredníctvom realizácie projektu SPŠIT
v KNM vyslala 5 svojich zamestnancov na
medzinárodné školiace kurzy vo Veľkej Británii a Malte.
Vyučujúca anglického jazyka zvýšila svoju
schopnosť navrhovať a využívať vzdelávacie
materiály, prostriedky a nástroje na podporu
žiakov s vývinovými poruchami učenia pri

štúdiu. Učitelia odborných IT predmetov dokážu integrovať IKT do CLIL výučby v triede
s použitím ďalších metód využijúc pedagogické informácie a vedomosti z multikultúrneho kontextu. Vyučujúci telesnej a športovej výchovy získali neoceniteľné skúsenosti
o vybavení škôl a prístupu žiakov k pohybovým aktivitám a športu nielen v Británii, ale
aj v iných európskych krajinách.
Erasmus+ je programom Európskej únie
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež
a šport.

aktivitami zameranými na modernizáciu,
rekonštrukciu a technické vybavenie učební:
HA č. 1: Obstaranie polytechnickej učebne
HA č. 2: Obstaranie bio./chem. učebne
Učebne budú vybavené novým nábytkom
a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební. Projekt bude realizovaný v budove ZŠ Nábrežná. Cieľovou
skupinou sú žiaci navštevujúci ZŠ Nábrežná. Cieľová skupina však môže byť rozšíre-

ná o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa
na programoch celoživotného vzdelávania.
Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ prostredníctvom vybudovania odborných učební a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Začiatok realizácie projektu bol naplánovaný
na február a prebiehať bude nasledujúcich
10 mesiacov. Projekt bude ﬁnancovaný nenávratným príspevkom vo výške 106 166,08 €,
spoluﬁnancovanie bude vo výške 5 587,69 €.
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SPOMIENKY

Kto Vás mal rád, nezabudne,
kto Vás poznal, spomenie si.
Vo februári sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia našej matky
Hedviky KAVICKEJ

a 37. výročie úmrtia nášho otca
Štefana KAVICKÉHO z Oškerdy.
S láskou a úctou spomínajú dcéry,
vnúčatá, pravnúčatá, ostatná rodina a známi.

Dňa 28. 1. 2019 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia našej mamičky, babičky, prababičky
Moniky PALČISKOVEJ
S úctou a láskou spomínajú dcéry, synovia
a vnuci.

S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za neho modlíme.
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostáva stále žiť.
Dňa 4. marca si pripomíname 19. smutné výročie
smrti nášho otca, manžela, syna a brata
Dušana CHOVANCA z Nesluše
Za tichú modlitbu a spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na Teba nezabudli. S láskou,
úctou a vďakou spomína smútiaca rodina.
Dňa 25. 3. 2019 si pripomenieme 16. výročie
úmrtia
Vladimíra MÄKKÉHO z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorý navždy zostane žiť v našich srdciach.
S láskou spomína smútiaca rodina.

31. marca uplynie 12 rokov od smrti
Margity CRHOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
Manžel, dcéry Janka a Zuzka s rodinami.

Zvesti

Kto v srdci žije, nezomiera.
24. 2. uplynulo 20 rokov, čo nás predišiel
do večnosti
Jozef BARIČÍK
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
v modlitbách.
S láskou spomína manželka, dcéra s rodinou, syn
s rodinou a ostatná rodina a priatelia.
Čas ubehol ako voda,
ale my na Teba nezabúdame.
Dňa 27. 2. 2019 sme si pripomenuli 25. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého
otca
Jaroslava JEDINÁKA
So smútkom v srdci na neho spomínajú
manželka a deti s rodinami.
Dňa 22. 3. 2019 si pripomíname 15. výročie
úmrtia mamy
Vlasty SALAJOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomína dcéra a synovia s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 7. 3. 2019 si pripomíname 2. smutné
výročie úmrtia našej drahej a milovanej mamy,
starej mamy
Karolíny MAŽGÚTOVEJ
S láskou spomína manžel, deti s rodinami.
Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 4. 3. 2019 si pripomenieme 2. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Milan ŠIŠKA
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra, zať,
vnuk a celá ostatná rodina.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
tak veľmi chýbaš v kruhu rodiny.
Zostalo prázdne miesto v dome a mnoho
nedokončených viet,
no v spomienkach sme s Tebou, Mirko náš,
každý, každučký deň.
Dňa 21. 3. 2019 uplynie 7 rokov, čo nás opustil
náš sny, brat
Miroslav CENIGA
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra a celá
rodina.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí.
Ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Teba nám spomienky v srdci navždy ostanú.
Dňa 17. 3. 2019 si pripomenieme 5. výročie, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Oldřich SÍTEK z Nesluše
S láskou spomínajú manželka Anna, syn Jozef,
dcéry Anna, Zuzana a nevesta Janka s rodinami.

i
Ťažko a bolestne sa na ten deň spomína,
keď si, drahá mamička, pred našimi očami
naposledy oči zavrela,
hlavu na bok sklonila… ani zbohom našim
drahým nepovedala.
Dňa 6. 3. 2019 si pripomíname 11. výročie
úmrtia našej mamičky
Štefky BUČKOVEJ
S láskou a modlitbou spomínajú dcéra Liduška
a vnučka Ivetka a ostatná rodina.

SPOMIENKY
Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
Dňa 21. marca si pripomenieme 8. výročie
úmrtia môjho manžela
Milana SLIVKU
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia, vnúčatá, ostatná rodina a známi.

Dňa 19. 3. 2019 si pripomíname 4. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Milan PAGÁČ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončilo svoju púť,
nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ,
odišla si bez toho, tak náhle, aby Tvoje ústa
aspoň zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nedovolí.
Dňa 17. 3. 2019 si pripomíname 4. smutné
výročie, čo nás opustila naša drahá
Helena LUTIŠANOVÁ
S láskou a úctou spomína manžel s rodinou.

Odišiel si náhle a potichučky,
bez slova a bez rozlúčky.
Tá rana v srdci stále bolí
a už sa nezahojí.
Dňa 28. 3. si pripomíname 3. výročie úmrtia
Jaroslava GAZDÍKA
Smútiaca rodina.

Anička a Jožko
HANULIAKOVCI,
rodičia moji, už 30 a 29 rokov ste
v nebi, anjelmi ste sa stali. I ty
PEŤO, braček môj, 5 rokov si
anjelom. V srdci Vás stále mám,
s láskou spomínam.
Dcéra a sestra Yvetta i neter
Janka Kucharová s rodinami.

Už nepočuť v dome Tvoj hlas,
ani už nemôžeš pohladiť nás.
V srdci Ťa všetci nosíme,
preto sa za Teba v tichosti modlíme.
Aj keď čas plynie ako voda,
na Teba, drahý náš, zabudnúť sa nedá.
Dňa 17. 3. 2019 si pripomíname 1. výročie,
čo od nás odišiel na večnosť náš milovaný
manžel, otec, brať, švagor a krstný otec
Ing. Viktor RUDINEC z Budatínskej Lehoty
Venujte mu s nami tichú spomienku všetci tí,
ktorí ste poznali a mali radi.
Spomínajú a nikdy nezabudnú manželka
Marta, syn Viktor s rodinu, dcéra Iveta
s rodinou, súrodenci a švagrovci s rodinami.

Dňa 12. 2. 2019 sme si pripomenuli nedožité
72. narodeniny
Ladislava KAMEŇOVSKÉHO
a zároveň si dňa 16. 3. 2019 pripomíname
13. výročie jeho úmrtia.
S láskou spomína manželka, dcéra, synovia
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Pri spomienkach na Vás,
vždy tíško hľadíme do neba.
V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto Vás mal rád.
Už Vás neprebudí slnko, ani
krásny deň,
už si spíte svoj večný sen.

Dňa 13. marca 2019 si pripomíname
13. výročie, čo nás navždy opustila
Emília ŠEVČÍKOVÁ zo Snežnice
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami.

Dňa 7. marca si pripomíname 6. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Jozef ŠUJANSKÝ z KNM
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami, vnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.

Za všetky trápenia a bolesti,
nech Vám dá Pán Boh milosti.
Dňa 27. 3. 2019 si pripomenie 3. výročie úmrtia našich drahých
Anastázie KRÁĽOVIČOVEJ
a Vladimíra KRÁĽOVIČA
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Paľo s priateľkou Barborou, sestry
s rodinami a ostatná rodina.

Zvesti
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Odišiel si skoro, príliš skoro na to,
aby si mohol ochutnať krásu života.
Dostal si krídla, ale nedostal si šancu lietať.
Úprimne ďakujeme celej rodine, známym
a susedom za prejavy sústrasti a účasť
na poslednej rozlúčke s
Jánom BAJÁNKOM,
ktorý nás opustil 11. 2. 2019 vo veku 50 rokov.
S úctou ďakuje celá rodina.

Dňa 27. 3. 2019 si pripomenieme 4. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný syn
Peter BRISUDA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Odišla si od nás
zostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Dňa 7. februára 2019 vo veku 62 rokov nás
náhle opustila
Evka KIŠŠOVÁ z Kysuckého Nového Mesta.
Úprimne ďakujeme celej rodine, bývalým
spolupracovníkom a kolegom z MsÚ
v KNM, priateľom a známym za kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke. Naše
poďakovanie patrí Vdp. kaplánovi Ivanovi
Belkovi a pohrebnej službe .
Sestra s rodinou.

OPUSTILI NÁS

Marika ĎURIŠOVÁ
Lukáš RACHNO
Jaroslav KOREŇ
Eva KIŠŠOVÁ
Michal KALUŽNÍK
Ján KNAZOVIČ
Vincencia LALINSKÁ
Ladislav JOPEK

†
†
†
†
†
†
†
†

48 rokov
24 rokov
71 rokov
62 rokov
70 rokov
75 rokov
89 rokov
79 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spi sladko svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
Dňa 11. 3. 2019 si pripomíname 3. výročie
úmrtia nášho drahého otca a dedka
Juraja SOLÁRIKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomína dcéra Gabriela, zať Miroslav
a vnúčatá Alexandra a Sebastián.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Jozef Dubec a Sláva Jurisová
Tomáš Chudina a Bc. Patrícia Belanová

NARODENIE DETÍ
Sebastián Dedič, Adela Karasová, Jozef Povinec

Ďakujeme rodine, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa dňa 11. 2. 2019 prišli
rozlúčiť s našim drahým, milovaným otcom,
dedkom, pradedkom, manželom
Jánom KNAZOVIČOM,
ktorý nás opustil dňa 8. 2. 2019 vo
veku 75 rokov. Poďakovanie patrí
p. Bielešovej, p. Podpleskému a p. dekanovi
Holbičkovi za dôstojný priebeh obradu.
Spomínajú a ďakujú manželka, dcéra a syn
s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť a účasť
na poslednej rozlúčke s našim synom, bratom,
krstným synom, bratrancom
Lukášom RACHNOM,
ktorý nás tragicky opustil dňa 28. 1. 2019
vo veku 24 rokov
S vďakou a úctou smútiaca rodina.

Zvesti

INZERCIA
 Predám dom s pozemkom v obci Stará Bystrica vhodný ako
rodinný dom, chata či na podnikanie. Cena dohodou:
Kontakt: 0905/200 190
 SK Gastro Matice slovenskej 621 (bývalý Sezam) ponúka denné
menu vo forme baleného výdaja jedál.
Objednávky na čísle: 0949/544 834 do 8.00. Facebook: SK Gastro.

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

2. 3. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

3. 3. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

9. 3. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

10. 3. 2019

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

16. 3. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17. 3. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

23. 3. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24. 3. 2019

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

30. 3. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

31. 3. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXVI. • MAREC 2019

9

i
Správne znenie tajničky z čísla 2/2019
znie: „… nedostanete, čo chcete“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Ing. Emília Svitková, Komenského 16, KNM – 6,00 €, 2. Tomáš
Galček, Matice slovenskej 988/4,
KNM – 5,00 €, 3. Katarína Gibalová,

Clementisova 1033, 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 3/2019 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Re-

other,
ovoid,
Boisa, bier,
opa, men

urýchľoemisná
vanie rastu
kontrola
rastlín

prístroj
rotačné
na meranie
teleso
teploty

aha

druhý,
po
anglicky

odhad
patriaci
valibukova
výsledku Alamanovi

opojili
alkoholom
nevanul
chytal
(expr.)
pivo, po
nemecky

deduško,
po
nemecky
výboj pri
búrke
listnatý
strom

EČV Ilavy

vlastní
prášok
z kvetov
balík
(zastar.)
muži, po
anglicky

liatím
dopĺňa
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

rub

značka
športovej
obuvi

1. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

gruzínsky
basketbalista

ferát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 3. 2019.

zamýšľa

názov

sodík
(zn.)

tamtá

2. časť
tajničky

americký
papagáj

voltampér
(zn.)

nadšenie

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



3

Seneca: Malý dlh robí dlžníkov, … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

3

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 2/2019 znie: „pyramída“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Benitka Karasová, Povina 181. 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. 3. 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. 3. 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. Jedlá huba.
2. Remeselník vo vyhni.
3. Ľudové odevy.
4. Vetva.
5. Kačica.
6. Kvetoslava (dom.).
7. Mliečny nápoj.
8. Potkan.

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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SENIORI A ŽIACI ZÁPOLILI
Centrum voľného času a Denné centrum
Klub 75 25. januára 2019 organizovali 8. ročník šachového
turnaja medzi žiakmi, mládežou a dôchodcami nášho mesta. V priestoroch domu kultúry
si zasadlo družstvo seniorov
a žiakov – členov šachového
klubu a krúžku ZŠ Clementisova KNM.
Súťaž otvorila pracovníčka CVČ,
Ľ. Ševčík, vedúci ZÚ z CVČ,
bol rozhodcom a koordinátor
Denného centra Klub 75 Milan

KYSUCKÁ DESIATKA PRE
VŠETKÝCH
Zapamätajte si termín, dňa 14. apríla
o 10.00 h. štartuje 14. ročník populárneho bežeckého podujatia Kysucká desiatka.
Propozície sú oproti minulým rokom zmenené, aby bolo toto športové podujatie prístupné naozaj každému. Prihlásiť sa môžu
registrovaní aj neregistrovaní bežci. Preteky sú zaradené do Bežeckej ligy Žiliny. Menej zdatní bežci sa môžu prihlásiť na 5 km.
Žiaci a žiačky na 1 km. Usporiadateľom je
MKŠS a AK MKŠS KNM, riaditeľom pretekov je Mgr. Juraj Čierňava.

Bileš. Hralo sa na víťazné družstvo o putovný pohár. V hre RAPID v tomto ročníku vyhralo družstvo juniorov s výsledkom

4,5 : 2,5. Pre účastníkov bolo zabezpečené
občerstvenie, ceny, diplomy, ktoré poskytlo CVČ KNM. Víťaznému družstvu bol
odovzdaný putovný pohár.
Na záver sa hrala „bleskovka
jednotlivcov o cenu šachového klubu“. 1. miesto získal
Maroš Mečiak, 2. miesto
Lucka Ševčíková, 3. miesto
Viktor Cvopa. Pri kráľovskej
hre šachu veríme, že sa opäť
stretneme a budeme pokračovať v tejto tradícii.
Anna Behúňová

Beží sa na certiﬁkovanom asfaltovom okruhu dlhom 1 017,5 m. Bežci absolvujú necelých 5 alebo 10 okruhov. Štart je v západnej
časti Ul. Murgašova, cieľ na Ul. Litovelská.
Prihlásiť sa môžete on-line na:
www.hrdosport.sk.
On-line prihlasovanie bude ukončené v sobotu 13. 4. 2019 o 12.00 hod.
Štartovné uhraďte na účet:
SK19 7500 0000 0040 0127 8416
(VS vám bude pridelený e-mailom po on-

-line prihlásení), do správy pre prijímateľa
uveďte meno pretekára.
Zvýhodnené štartovné 7 € do 9. 4. do
12.00 hod., po tomto termíne štartovné už
neuhrádzajte, suma by nebola pripísaná na
účet včas. Štartovné bude možné uhradiť
už len pri prezentácii v sume 10 €. V deň
pretekov sa môžete prihlásiť pri prezentácii
do 9.00 za štartovné 10,00 €. Žiaci a žiačky
neplatia štartovné.
Každý účastník na 10 a 5 km dostane tričko
s logom a obedový balíček.
Ďalšie informácie poskytne Renáta Kováčiková, 0902/405 190.

MLADÍ VZPIERAČI
NAPREDUJÚ

pod ich vedením. Celkovo po prvom kole
skončili v silnej konkurencii z 12 klubov
na krásnom 5. mieste. Školu vzpierania reprezentovali Lilianka Gočová, Tamara Šughová, Maroš Mozol, Jakub Gazdík a Jakub
Ochodničan.

V sobotu 23. 2. 2019 sa konalo 1. kolo slovenskej ligy starších žiakov vo vzpieraní,
kde bojovali aj členovia Školy vzpierania
z KNM. Všetci si vylepšili osobné rekordy,
čo teší najmä ich trénerov Petra Papíka
a Vladimíra Vrábla, veď takto napredujú

MEDZINÁRODNÝ HALOVÝ
TURNAJ
V sobotu 16. 2. sa konal medzinárodný turnaj Oblastného futbalového zväzu Kysúc
za účasti družstiev z ČR – Frýdek-Místek,
Poľska – Skoczow a ObFZ Kysúc – výber
z okresu Čadca a KNM. Hralo sa systémom

Zvesti

každý s každým. Medzi sebou zápolili futbalisti ročníky narodenia 2005 a 2004.
Kysuckí mladí hráči ročník 2004 turnaj
vyhrali a ročník 2005 skončili na 3. mieste.
Turnaj mal veľmi dobrú úroveň, zahraniční
súperi si organizáciu pochvaľovali. Poďakovanie zo strany ObFZ Kysúc patrí hlavne

primátorovi mesta, ktorý sa zúčastnil turnaja, riaditeľovi MKŠS Jurajovi Čierňavovi
ako i predsedovi kultúrno-športovej komisie Dušanovi Mičianovi.
Ján Studený
Foto: Radoslav Blažek
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Kontakty: M
 estské 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

8. 2. – 12. 5. 2019
Kaštieľ Radoľa
Zrod života z ohňa a železa
Výstava prác študentov zo SOŠ strojníckej
v KNM.
8. 2. – 18. 5. 2019
Kaštieľ Radoľa
Čaro modrotlače
Výstava modrotlačových foriem a modrotlačových textílií zo zbierkového fondu
Kysuckého múzea v Čadci.
1. – 3. 3. 2019
Kysucká stovka
Diaľkový pochod

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 3. – 4. 4. 2019
Mestská knižnica KNM
Kniha Kysúc 2018
Hlasujte v ankete za najlepšiu kysuckú knihu.
2. 3. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová zábava
Tradičná fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy. Do tanca hrá hudba VivaBand, v programe vystúpi
FS Jedľovina, mažoretky Asanka, TS Niagara a Terra. Účasť v maskách vítaná.
vstupné: 8 € (pivo, káva)
2. 3. 2019
Kysucké Beskydy
Výlet na vrch Kykula a Veľká Rača a 1. slovenský orloj v Starej Bystrici
4. 3. 2019, 18.30 – 20.30 h.
Kysucká hvezdáreň
Prázdninové pozorovanie večernej oblohy
Podujatie pre žiakov, ale i pre širokú verejnosť. Pre návštevníkov je pripravená prehliadka najväčších skvostov zimnej oblohy.
Keďže sú ešte stále chladné dni, treba dbať
na vhodné, teplé oblečenie. Pozorovania sa
uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia, teda jasnej oblohy.
4. – 10. 3. 2019
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských knižníc
20. ročník celoslovenského podujatia pod
spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.
Pripravili sme pre vás informačné výchovy,

výstavy, Deň otvorených dverí či odpúšťanie sankčných poplatkov.
8. 3. 2019
Medzinárodný deň žien
Mestský mládežnícky parlament aj tento
rok organizuje pre ženy krásne prekvapenie
na ich deň.
8. 3. 2019, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv
Odber krvi dobrovoľným darcom.
9. 3. 2019, 9.00 h.
Dom kultúry KNM
Výročná členská schôdza SRZ
Vážení rybári, členovia MO SRZ pozývame
vás na výročnú členskú schôdzu. V programe: Voľba predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej), Správa o činnosti výboru
MO SRZ, Správa o hospodárení organizácie
za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019,
Správa kontrolnej komisie, Plán hlavných
úloh na rok 2019, Diskusia.

o 17.00 h. v ZUŠ, 17.30 h.
v knižnici, 18.00 h.
v YCčku – mládežníckej
klubovni a končí 18.30 h.
v dome kultúry.
20. 3. 2019
Koncertná sála ZUŠ
Jarný koncert
Započúvajte sa do zvukov jari.
21. 3. 2019, 18.00 h.
Dom kultúry KNM
Strachy, vzťahy, sloboda
Motivačná prednáška Pavla „Hiraxa“ Baričáka.
vstupné: 6 € predpredaj, 9 € na mieste,
predpredaj: Dom kultúry KNM,
www.predpredaj.sk; www.ticket-art.sk
22. 3. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Deň vody
Na tento deň si pre Vás YCčko pripravilo zaujímavé aktivity a úlohy, ktoré majú spoločnú jednu vlastnosť – ich súčasťou je voda.

9. 3. 2019
Oravské Beskydy
Prechod „Erdútkou“ (Malá Smrekovica)

23. 3. 2019
Oravské Beskydy
Pilsko, rozlúčka s lyžiarskou sezónou

13. 3. 2019, 17.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Deň bez fajčenia s YCčkom
V YCčku si vážime zdravie. Preto sa v tento
deň bude konať prednáška na tému fajčenie.

28. 3. 2019, 13.00 h.
Mestská knižnica KNM
Popoludnie básnika rodných Kysúc
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy detí do 10 rokov.

15. – 29. 3. 2019
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava
najlepších
výtvarných prác detí
kysuckého regiónu na
tému Vesmír očami
detí. Vernisáž sa koná
v piatok o 13.00 hod.

30. 3. 2019, 20.30 – 21.30 h.
Hodina Zeme
Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou
kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických
zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti
za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí,
aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Do Hodiny Zeme sa
môžu zapojiť aj jednotlivci, a to zhasnutím
osvetlenia vo svojej domácnosti.

17. 3. 2019
Martinské hole
Výstup na Martinské hole v Malej Fatre.
20. 3. 2019, 17.00 h.
Moja obľúbená kniha
Akcia, ktorá sa zapáči každému fanúšikovi príbehov. Literárna cesta mestom má zastávku

30. 3. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Improvizačné predstavenie.
vstupné: 5 €
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