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VEĽKONOČNÉ PRIANIE
Keďže je to v mojej moci,
prajem vám k Veľkej noci,
dobrú vôňu koláčkov,
veľký počet kúpačov,
dobré vínko do skleničky,
veľa vody zo studničky.
Touto výstižnou ľudovou vinšovačkou
Vám prajem, milí obyvatelia, krásne
prežitie veľkonočných sviatkov. Myslím, že na ne sa najviac tešia deti. Mňa
teší, že na Slovensku, a teda i na Kysuciach, sa aktívne udržujú ľudové zvyky
a tradície. Na jar si ich vďaka Veľkej
noci môže užiť počas prvých teplých
dní, keď si pripomíname Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Tieto sviatky sú
však i oslavou rodiacej sa jari, na ktorú
po zime s radosťou čakáme.
Ing. Marián Mihalda, primátor mesta

Z FLORBALOVEJ
EXTRALIGY ŽIEN

ÚDRŽBA NA JAR
Čo nám priniesol mesiac marec
na Údržbu mesta? Povinnosti organizácie sa prispôsobujú ročným obdobiam
a prácam, ktoré sa vykonávajú podľa
potreby mesta alebo iných mestských
organizácií. K tým pravidelným prácam
patrí zimná údržba a jarná údržba. Zimná údržba sa končí, sneh sme poodvážali
a výrazne k jeho likvidácii pomohlo teplejšie počasie. Nastal čas, aby sme začali
čistiť komunikácie a chodníky od posypového materiálu. Údržba mesta má
k dispozícii dva mechanizmy, s ktorými

viac na str. 2

Hráčky z FBK MKŠS KNM skončili po základnej časti na druhom mieste v tabuľke
extraligy žien s rovnakým počtom bodov
ako vedúce ŠK 98 Pruské, pričom rozhodoval rozdiel vo vzájomných zápasoch.
Ten mali Považanky lepší. Výber súperiek pred vyraďovacími zápasmi play-oﬀ
Kysučankám prisúdil hráčky z Nitry.
1. kolo Play-oﬀ
1. zápas (9. marec 2019)
FBK MKŠS KNM – Slávia Nitra 10:2 (6:1,
2:0, 2:1)
Góly KNM: Chupéková 3, Mlíchová 3,
Faktorová 2, Brodňanová, Pudišová
Nitrianky dokázali s favorizovanými Kysučankami držať krok len do 9. minúty, potom sa domáce rozstrieľali a ešte
do konca prvej tretiny schladili súperky
šiestymi gólmi, čím prakticky rozhodli
o osude prvého zápasu. Domáce hráčky
dominovali vo všetkých herných činnostiach, zápas poľahky kontrolovali a doviedli do víťazného konca, keď výsledok
prikrášlili dvomi ďalšími zásahmi v každej
z nasledujúcich tretín.

viac na str. 11
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ÚDRŽBA NA JAR
(pokračovanie zo str. 1)
sa dá pomerne dôkladne očistiť komunikácia,
aj niektoré chodníky. Pri tomto bolo nevyhnutné, aby nedostupné miesta zametali zamestnanci ručne. Zároveň sa začala čistiť verejná zeleň od rôznych vecí, papierov, igelitov
a všetkého, čo veľmi dôkladne stihol zakryť
sneh. Zbierajú sa konáriky a konáre, ktoré nevydržali cez celú zimu a poodlamovali sa. Mali
sme prípady, keď sme odstraňovali vyvrátené
a polámané stromy. Zamestnanci okrem toho
chodia pravidelne po celý rok nakladať a odvážať odložené veci okolo kontajnerov, lebo aj
keď je možné využívať služby zberného dvora,
ľudia vyhadzujú objemné veci ku kontajneru.
Vyhadzujú staré pneumatiky, hoci ich možno

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SEPARUJEM, SEPARUJEŠ
Na konci februára sme na webovej stránke
mesta zverejnili informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu. Jeho percentuálny podiel bol vo výške 55,49 % za rok 2018.
Za akým účelom je tento údaj potrebný?
Podľa nariadenia vlády č. 330/2018, ktorým
sa ustanovujú sadzby poplatkov za uloženie
odpadu, sa určuje výška poplatku za uloženie
zmesového komunálneho odpadu
a objemného komunálneho odpadu podľa úrovne jeho vytriedenia.
Jednoducho to znamená, čím viac
odpadu vyseparujeme, tým nižší

ODSTAVENÉ VRAKY
Niektoré témy sa na rokovanie zastupiteľstva
vracajú ako bumerang. Jedno majú spoločné – neporiadok v meste. Nezodpovední psíčkari, ktorí nezbierajú exkrementy po svojich
miláčikoch, nedostatočné a nevhodné separovanie odpadu, neporiadok pri kontajneroch či
vraky špatiace verejné priestranstvo.
Mestská polícia opätovne vyzýva majiteľov
vrakov, aby ich odstránili. Takýto vrak nielen-

bezplatne odovzdať
v podstate v každom
pneuservise.
Zamestnanci Údržby
mesta
pravidelne
zbierajú nečistoty
po chodníkoch, po pešej zóne a námestí, ktoré
tam zanechajú ľudia.
Mesiacom marec začína hlavná sezóna pre
naše záhradníčky. Výmena zeminy, obstaranie priesad, presadzovanie a presvetľovanie
doterajšej zelene bude ich hlavnou činnosťou
po dlhú dobu. Robia si náčrty, ako čo najkrajšie vyzdobiť mesto, skombinovať rastliny tak,
aby mesto kvitlo po celý rok.
Pomaly sa rozbieha orezávanie stromov. Túto
činnosť Údržba mesta vykonáva v spolupráci
s oddelením výstavby a územného rozvoja

MsÚ. Postupujeme priebežne po celom
meste. Nie je v našich možnostiach, aby
sme práve dnes boli na vašej ulici.
Nakoniec iba pripomeniem, že teplé počasie vytiahne vonku deti, ktoré sa už
asi nevedeli dočkať, ako budú šantiť na
detských ihriskách. Jednotlivé komponenty sa každoročne kontrolujú. Vykonáva sa aj
priebežná kontrola a následná výmena poškodených dielov. Detské ihriská si vyžadujú neustálu pozornosť, aby nedošlo k úrazu.
Chceme požiadať o nahlásenie akéhokoľvek
nedostatku na detskom ihrisku a zároveň
požiadať starší dorast o šetrné zaobchádzanie s komponentmi detského ihriska. Detské
ihriská majú svoj poriadok, ktorý sú povinní
rešpektovať všetci užívatelia.
Ing. Ľubomír Golis

je poplatok za uloženie zmesového odpadu.
Myslím si, že táto informácia je dostatočne
motivačná pre každého, kto so separovaním
ešte váha. Keď si uvedenú vyhlášku pozriete,
zistíte, že poplatky za uloženie nevyseparovaného odpadu sa budú neustále zvyšovať!
A prečo ešte máme separovať? Minimálne
preto, že pomôžeme našej planéte a zachováme ju pre ďalšie generácie. Triedený zber vracia druhotné suroviny do výrobného procesu,
a tak je menej potrebné ťažiť ďalšie prírodné suroviny a devastovať tak prírodu, či
vytvárať veľké skládky

s dlhodobo rozkladajúcim sa odpadom. Musíme si uvedomiť, že za tvorbou odpadu stojí
človek, každý sám, ako jednotlivec. Preto sme
všetci spoločne zodpovední aj za jeho likvidáciu, nie mesto, ale my sami môžeme s tým
niečo urobiť.
Môžeme odpad správne separovať alebo dokonca obmedziť jeho tvorbu. Pre inšpiráciu
sledujte zaujímavé videá a informácie o tom,
ako separovať, analýzy separovania a pod. zverejnené na stránke spoločnosti NATUR-PACK,
a. s. Čítajte jednoduché rady ľudí, ktorí žijú
„zero waste“ (bezodpadovo). Zmeňte myslenie, veď v apríli je Deň Zeme!
D. Šinalová

že hyzdí mesto, ale zaberá parkovacie miesto.
V prípade, že je majiteľ známy, je písomne vyzvaný na odstránenie takého vozidla v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001, ako aj
v zmysle VZN č. 2/2009 o státí na verejných
priestranstvách a vjazde do pešej
zóny mesta. V prípade, že majiteľ
výzvu neuposlúchne, dopúšťa sa
priestupku proti verejnému poriadku a môže byť voči nemu začaté priestupkové konanie.

Iný je postup, keď nie je možné zistiť meno
a trvalé bydlisko majiteľa alebo sa nedá zistiť,
komu vrak patrí. Na takéto vozidlo príslušníci MP prilepia výzvu na odstránenie starého
vozidla, na ktorej je dátum dokedy musí byť
vozidlo odstránené. Ak
vozidlo nikto neodvezie, odtiahne ho ﬁrma,
ktorá sa zaoberá odstraňovaním takýchto
vozidiel.

VÝZVA OBČANOM
Poslanci mestského zastupiteľstva a Mesto
KNM vyzývajú občanov, aby počas trvania
Dní čistoty mesta od 4. do 11. 4. využili
pekné dni a pristavené kontajnery na vyčistenie a upravenie okolia pri bytových
a rodinných domoch. Prišla jar, v apríli oslávime Deň Zeme, tak urobme niečo pre životné prostredie!
Za každú snahu
a aktivitu vopred
ďakujeme.
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28. 2. 2019
Tradičné hudobné stretnutie v réžii skúsených organizátorov zo ZUŠ v KNM aj tento
rok potešilo priaznivcov ľudovej kultúry.
27. februára sa už po trinásty raz stretli
v dome kultúry muzikanti i diváci na Fašiangovej harmonike. Úvod patril žiakom
akordeónového oddelenia ZUŠ, ktorí dokázali, že i v útlom veku svoje hudobné nástroje ovládajú a dokážu roztlieskať publikum.

Druhú polovicu programu otvorila svojím príhovorom riaditeľka ZUŠ Mgr. Eva
Králiková a čestný hosť primátor mesta
Ing. Marián Mihalda. A potom sa už všetci
nechali unášať veselými vystúpeniami skúsených muzikantov, ktorí prišli z Ochodnice, Starej Bystrice, Opatoviec, Čierneho
pri Čadci, Oščadnice, Turzovky, Novote,
ale početné zastúpenie mali i heligonkári
z nášho mesta. Lákadlom tohto ročníka
bolo vystúpenie Patrika Kováča, pedagóga
ZUŠ. Tento 24-ročný muzikant zo Starej
Bystrice je totiž čerstvým majstrom sveta
v hre na heligónke. Záver podujatia patril
už tradične spoločnému hraniu a spievaniu
všetkých účinkujúcich na javisku.
Dobrá nálada vládla na javisku, v hľadisku
i za oponou.
28. 2. 2019
Umenie lieči, aspoň dušu určite. ZUŠ KNM
sa rozhodlo tomu napomôcť. Preto pedagógovia výtvarného odboru nainštalovali
v priestoroch polikliniky v KNM výtvarné
práce svojich žiakov. Vystavené práce sú dielom talentovaných výtvarníkov, z ktorých
mnohí už dnes pôsobia aj ako profesionálni umelci. Je dokázané, že arteterapia ako
spôsob podporovania estetického cítenia
je súčasne aj účinnou metódou udržiavania
psychickej rovnováhy a pohody u ľudí.
Sme radi, že výstava sa stretla z pozitívnym
ohlasom a našla už svojich obdivovateľov
a priaznivcov nielen v radoch pacientov,

NAVRHNITE OSOBNOSŤ
Navrhnite osobnosť na Cenu mesta za vyni-

Zvesti

ale i zdravotníckych pracovníkov. Primátor
mesta Ing. Marián Mihalda bol ústretový
a podporil vytvorenie výtvarného projektu.
Samotného otvorenia sa zúčastnil.

1. 3. 2019
V dňoch 1. – 3. marca organizoval ŠKT
KNM 8. ročník diaľkového pochodu a ultrabehu Kysucká stovka. Je to jediná zimná
stovka na Slovensku. Trasa dlhá 113 km
s prevýšením 4 700 m+ viedla cez všetky
pohoria v okolí KNM, takmer celá bola pokrytá snehom.
Štart o 21.00 hod. v Radoli si nenechal ujsť
primátor mesta. Na štart sa postavilo rekordných 90 účastníkov z rôznych krajín,
do cieľa prišlo 61. Ako prvý dobehol do cieľa v čase 15:06 hod. päťnásobný víťaz Vít
Otevřel CZE. Druhý bol Matej Oravec SVK
s časom 15:28 hod. a tretí Ivan Mudroň SVK
v čase 16:43 hod. Medzi ženami zvíťazila
Marie Balšínková CZE časom 19:37 hod.
Druhá bola Monika Heissenberger SVK
20:09 hod. a tretia Miluše Gombalová CZE
20:13 hod. Najväčší obdiv si zaslúžil posledný účastník, ktorý prišiel do cieľa, pán
Milan Hota CZE v čase 34:58 hod.
Poďakovanie patrí všetkým partnerom:
Garmin, Srnánek s. r. o., MKŠS Kysucké
Nové Mesto, Horská služba Kysuce, Maja
kreativ, Zdenko Rapčan, SNOW SUN Vadičov, Pohostinstvo Horal, Bufet U Medveďa Oščadnica, Dedovka, Gymnázium
J. M. Hurbana v Čadci, ZŠ Nesluša, DHZ
Rudinka a dobrovoľníkom.

ZŠ Clementisova. Sťahovanie primátor podporil svojou účasťou a dohľadom nad prácami.

9. 3. 2019
V sobotu 9. marca sa konala výročná členská schôdza Slovenského rybárskeho zväzu. Rybári hodnotili uplynulý rok nielen
z pohľadu úlovkov, ale hlavne hospodárenia vo svojich revíroch, bilancovali aktivity
z oblasti ochrany čistoty vôd a zachovania
biodiverzity, ale aj schvaľovali plán a rozpočet na nasledujúci rok.
10. 3. 2019
Pred prvým zápasom play oﬀ ﬂorbalovej
ligy, odovzdal Ing. Marián Mihalda dievčatám cenu za najlepší športový kolektív
Kysúc 2018. Poďakoval im za perfektnú
propagáciu mesta. Potom si pozrel ich jednoznačné víťazstvo nad Nitrou.
11. 3. 2019
Je príjemné byť v spoločností ľudí, kde cítiť
pozitívnu energiu a úprimnú chuť vytvárať
niečo pekné v našom meste. Srdcovou záležitosťou p. P. Maráčka a T. Hradňanského
je obnova a revitalizácia mestského parku.
Oslovili primátora M. Mihaldu a jeho zástupcu F. Šeríka s ich predstavou. Keďže
vedenie mesta má veľký záujem na revitalizácii parku, uskutočnilo sa 11. 3. v podvečer
stretnutie, kde boli prítomní zástupcovia
Údržby mesta, riaditeľ M. Poštek, záhradníčka J. Soukupová, Lenka Turčániová,
za Komisiu ochrany životného prostredia
V. Randa a výtvarník J. Rajtek. Je veľmi potešujúce, že sa ozvali ľudia, ktorí chcú podať
pomocnú ruku a my veríme, že sa to podarí.
21. 3. 2019
Podľa županky Eriky Jurinovej je potrebná
spolupráca so samosprávami, aby sa darilo robiť veci spoločne. Preto si dohodla
stretnutie s primátorom KNM, neskôr
navštívila Centrum sociálnych služieb
Kamence a zúčastnila sa dvoch diskusií
so stredoškolákmi o kompetenciách župy.
Ešte stihla navštíviť Kysuckú hvezdáreň
a regionálnu Správu ciest ŽSK.

4. 3. 2019
V tento deň sa z dôvodu rekonštrukcie začalo
so sťahovaním MŠ Komenského do priestorov
kajúce tvorivé výkony, významné výsledky
a prospešnú činnosť. Návrhy na udelenie ceny
môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať

aj občania mesta. Ak poznáte vo svojom okolí zaujímavého človeka, zašlite návrh spolu
s odôvodnením na adresu mestského úradu.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVÁLILO
ROZPOČET MESTA NA ROK 2019
Keďže sa komunálne voľby konali v novembri
roka 2018, mestské zastupiteľstvo na konci
svojho volebného obdobia prijalo rozhodnutie,
že schválenie rozpočtu na rok 2019 prenechá
novému zastupiteľstvu, ktoré vzíde z volieb.
Od 1. januára 2019 teda mesto hospodárilo
v rozpočtovom provizóriu tak, ako to ustanovuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 bol na úradnej tabuli mesta a na jeho webovom sídle zverejnený 15 dní pred konaním MsZ tak, aby sa
k nemu mohla vyjadriť verejnosť. Bol prerokovaný v komisii ﬁnančnej, podnikateľských činností a správy majetku, ktorá odporučila MsZ
schváliť ho v predloženom znení.
Súčasťou návrhu rozpočtu boli návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta (tri ZŠ, tri MŠ, ZUŠ a CVČ),
návrhy rozpočtov príspevkových organizácií
mesta (Údržba mesta a MKŠS) a taktiež návrh
programového rozpočtu mesta.
Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:
• bežné príjmy a bežné výdavky
(bežný rozpočet),
• kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
(kapitálový rozpočet),
• ﬁnančné operácie, ktorými sa do príjmov
a výdavkov zapájajú najmä ﬁnančné
prostriedky nevyčerpané v minulých rokoch.
MsZ schválilo rozpočet mesta veľkou väčšinou
poslancov na svojom zasadnutí dňa 14. 3. 2019.
Rozpočet mesta je na rok 2019 zostavený
ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený
ako prebytkový vo výške 14 682 € a kapitálový
rozpočet ako schodkový vo výške 1 025 340 €.
Schodok je krytý prebytkom bežného rozpočtu
a zostatkami ﬁnančných prostriedkov mesta
z minulých rokov prostredníctvom ﬁnančných
operácií.
Príjmy mesta spolu sa rozpočtujú vo výške
12 526 141 € a predstavujú ich všetky zdroje,
t.j. aj granty a transfery zo štátneho rozpočtu
na prenesený výkon štátnej správy, aj vlastné
príjmy mesta z výkonu jeho samosprávnych
funkcií (daňové a nedaňové príjmy), aj kapitálové príjmy z predaja majetku mesta a príjmové ﬁnančné operácie z ﬁnančných prostriedkov
z minulých rokov. Medzi najdôležitejšie a výškou najvýznamnejšie položky príjmov patrí
výnos z dane z príjmov fyzických osôb,
ktorý predstavuje podľa prognózy MF SR
viac ako 6 miliónov €. Výšku tohto výnosu
výrazne ovplyvňuje počet obyvateľov mesta
s trvalým pobytom. Z hľadiska príjmov mesta je
negatívnym faktom, že počet obyvateľov mesta
s trvalým pobytom za ostatné štyri roky klesol
o 299 obyvateľov. Ďalšími významnými príjmami sú transfery štátu na prenesený výkon štátnej správy (školstvo, stavebný úrad, matrika,
register adries, ochrana prírody a krajiny a ďalšie) cca vo výške 2 746 000 €, daňové príjmy vo
výške 7 428 000 €, nedaňové príjmy vo výške
720 000 €. Príjmy z ﬁnančných operácií sa očakávajú cca vo výške 1 039 000 €.
Výdavky mesta spolu sa rozpočtujú vo
výške 12 526 141 € a predstavujú ich bežné
výdavky vo výške 5 694 000 €, kapitálové
výdavky vo výške 1 030 000 €. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
predstavujú cca 5 773 000 €. Výdavkové ﬁnančné operácie predstavujú 28 862 €, čo je
ročná splátka úverov mesta zo Štátneho fondu
rozvoja bývania.

Bežné výdavky sú určené na ﬁnancovanie výkonu prenesených a originálnych kompetencií mesta, t.j. na plnenie jeho samosprávnych
úloh. Najväčšou skupinou výdavkov sú výdavky
rozpočtových organizácií mesta (5 773 000 €),
príspevky príspevkovým organizáciám mesta,
výdavky na mestskú políciu a dobrovoľných hasičov, na ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo, na bývanie a občiansku vybavenosť, na výkonné orgány, činnosť mestskej
knižnice, príspevok cirkevnému CVČ a opatrovateľskú službu.
Kapitálové výdavky mesta sú zamerané na
akcie investičného charakteru. V roku 2019
budú medzi rozpočtovo najvýznamnejšie patriť:
• prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského
(ﬁnančná spoluúčasť mesta 200 000 €,
ostatné je ﬁnancované z eurofondov),
• chodník ul. Litovelská (164 000 €),
• projekt Zhodnotenie biologicky
rozložiteľného odpadu (ﬁnančná spoluúčasť
mesta 65 107 €, ostatné je ﬁnancované
z eurofondov),
• realizácia stavby Kanalizačná prípojka
MŠ Litovelská (66 000 €),
• nákup dopravného mechanizmu určeného
na zimnú údržbu – odhŕňanie snehu
a čistenie chodníkov pre Údržbu mesta
(65 000 €),
• rekonštrukcia vykurovania mestskej knižnice
(53 000 €),
• projekt Zariadenie opatrovateľskej služby
(spoluúčasť mesta 42 000 €, ostatné bude
ﬁnancované z eurofondov),
• nákup automobilov pre mestskú políciu,
mestský úrad a Údržbu mesta (75 240 €),
• zhotovenie projektovej dokumentácie
a architektonickej štúdie na prestavbu 24. tr.
ZŠ Kamence na nájomné byty (45 000 €),
• zateplenie fasády a rekonštrukcia prístrešku
pred vchodom MŠ Litovelská (30 000 €),
• projekt Zariadenie starostlivosti o deti
do 3 rokov – ul. Štúrova (spoluúčasť mesta
25 000 €, ostatné bude v prípade úspešnosti
projektu ﬁnancované z eurofondov).
V rozpočte kapitálových výdavkov sú zahrnuté aj mnohé menšie čiastky, napr. výkupy pozemkov, projektové dokumentácie chodníkov
a miestnych komunikácií, spevnené plochy
pri bytových domoch, stavebné úpravy priechodov pre chodcov, prostriedky na ﬁnančnú
spoluúčasť mesta na poľsko-slovenskom projekte cezhraničnej spolupráce Parkovisko Komenského ul., oplotenie chodníka na Športovej
ul., rekonštrukciu detského ihriska na Ul. ČSA,
spoluúčasť mesta na modernizácii vybavenia
odborných učební ZŠ Nábrežná, nákup čistiaceho stroja a konvektomatu pre ZŠ Clementisova.
Pre kapitálový rozpočet mesta bude dôležitý aj
výsledok hospodárenia mesta za rok 2018, ktorý bude schválený so Záverečným účtom mesta
za rok 2018 na júnovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. V prípade ďalšieho prídelu do
fondu ﬁnančných prostriedkov z minulých rokov bude možné vyčleniť prostriedky na ďalšie
investičné akcie.
Na zasadnutí MsZ dňa 14. 3. 2019 primátor
mesta Ing. Marián Mihalda deklaroval, že vedenie mesta spolu s odbornými zamestnancami
vykonajú obhliadku problémových objektov, komunikácií, chodníkov atď. a následne sa v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva
určí poradie možnej realizácie investičných akcií
podľa podnetov občanov a podľa ﬁnančných
možností rozpočtu.

Na záver by som rada uviedla krátke zhodnotenie rozpočtu a jeho rizík v roku 2019 z pohľadu
oddelenia ﬁnančného a správy majetku:
Rozpočet mesta je základným nástrojom ﬁnančného hospodárenia mesta v príslušnom
rozpočtovom roku. Výdavky mesta môžu byť
rozpočtované len do takej výšky, do akej
je mesto schopné zabezpečiť svoje príjmy.
Výdavky mesta musia predovšetkým pokrývať
záväzky mesta vyplývajúce z plnenia jeho povinností, výdavky na výkon samosprávnych funkcií
mesta, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, výdavky spojené
so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku
mesta, úroky a istiny z prijatých úverov.
Rozpočet považujem za veľmi napätý v jeho
bežnej časti. V praxi to znamená, že mesto
bude mať počas roka malú schopnosť rozpočtovo vykryť nové výdavky, ktoré sa počas roka
môžu vyskytnúť a ktoré neboli pokryté schváleným rozpočtom. Ľudovo povedané, ak mesto
bude chcieť na niektorú položku pridať, bude
to musieť urobiť rozpočtovým presunom, čiže
z niektorej rozpočtovej položky zobrať. Mesto
síce dostane viac príjmu z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb ako v minulých rokoch, ale
taktiež ho štát prijatím nových legislatívnych
úprav zaviazal zabezpečiť výdavky, ktoré sú
oveľa vyššie, ako bolo deklarované v procese
prípravy tejto legislatívy. Konkrétne môžem
uviesť legislatívu vo mzdovej oblasti, pri ktorej
bola v procese prípravy legislatívy deklarovaná
valorizácia platových taríf a stupnice platových
taríf platných od 1. 1. 2019 pre zamestnancov
vo verejnej službe o cca 10 %, ale realita tabuľkových taríf je súhrnne vyššia ako desať percent.
Vzhľadom na množstvo zamestnancov mesta
(nie sú to len zamestnanci mestského úradu,
ale aj zamestnanci ôsmich škôl a školských zariadení, Údržby mesta a MSKŠ) je percentuálne
zvýšenie miezd a s tým súvisiacich odvodov do
fondov vyššie ako je medziročný nárast výnosu
z podielových daní.
Ďalšie problémy spôsobuje ﬁnančné zabezpečenie vedľajších výdavkov súvisiacich s „obedmi zadarmo“, úhrady rekreačných poukazov,
ale najmä plnenie povinností mesta v oblasti
údržby komunikácií a chodníkov.
Mesto sa bude musieť popasovať s problémom úbytku občanov s trvalým pobytom.
Možno odhadovať, že v meste reálne žije a býva
oveľa viac obyvateľov, ktorí však nie sú prihlásení na trvalý, ale ani na prechodný pobyt. Mesto
aj pre nich zabezpečuje služby, ktoré mu vyplývajú z plnenia jeho samosprávnych funkcií, ale
nemá adekvátnu protihodnotu v príjme z podielových daní. Tie totiž odchádzajú do miest
a obcí, v ktorých sú títo obyvatelia prihlásení
na trvalý pobyt, aj keď tam reálne nežijú. Mesto
taktiež prichádza o poplatky za komunálne odpady; títo neprihlásení obyvatelia mesta a vlastníci bytov, ktorí byty poskytujú, sa spravidla
málo podieľajú na separovaní odpadu a náklady
za služby mesta potom znášajú ostatní občania,
ktorí poctivo platia svoje dane.
Taktiež by som chcela poukázať na to, že občania mesta ani stavovské organizácie nevyužívajú svoje právo vyjadriť k pripomienky k zverejnenému návrhu rozpočtu. Mnohé mestá našej
veľkosti už pristúpili aspoň čiastkovo k participatívnemu rozpočtu. Práca s participatívnym
rozpočtom mesta však predpokladá oveľa vyššiu
mieru občianskej angažovanosti občanov v rozpočtovej problematike, ako zatiaľ pozorujeme
v našom meste.
Ing. Jarmila Bílešová,
vedúca oddelenia ﬁnančného a správy majetku
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OZNAMY
Odvoz bioodpadu
Prvý vývoz zberných nádob na biologický odpad sa uskutoční vo štvrtok 28. 3. a v piatok
29. 3. 2019. Ďalšie vývozy budú raz za 14 dní
v nepárny týždeň vo štvrtok a piatok. Termíny
vývozu biologicky rozložiteľného odpadu a aj
ostatných komodít, ktoré separujete počas roku
2019, nájdete aj v aplikácii na webovej stránke
mesta v časti Občan – Vývoz odpadu. Platí pre
rodinné domy v KNM a miestnych častiach.
Zmena na atletickej dráhe
MKŠS rozšírilo otváraciu dobu atletickej dráhy
pre verejnosť na mestskom štadióne nasledovne:
V období od 1. 11. do 31. 3., v pracovné dni
8.00 – 12.00 a 16.00 – 19.00, v sobotu 14.00 – 16.00
V období od 1. 4. do 31. 10., v pracovné dni
8.00 – 12.00 a 16.00 – 21.00, v sobotu 18.00 – 21.00
Štatistické zisťovanie
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach
domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.
Na Slovensku do zisťovania pre rok 2019 bolo
vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj

DNI ČISTOTY MESTA
Mesto KNM v spolupráci s ﬁrmou T + T, a. s., Žilina, organizuje v dňoch 4. – 11. 4. 2019 Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude možné likvidovať
objemný odpad, nie elektronický šrot! Na zvoz
komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené ﬁrmou T+T, a. s.
Umiestnenie kontajnera:
Dňa 4. – 8. 4.(štvrtok – pondelok)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)

naše mesto. Zisťovanie sa uskutoční od 4. 2. do
28. 6. 2019.
V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Podrobné informácie môže získať na
www.statistics.sk alebo 041/5113 210.
Súťaž o najkrajšiu výzdobu
Mesto KNM každoročne vyhlasuje Súťaž o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová
výzdoba). Súťažné podmienky nájdete na webovej stránke mesta v časti KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA. Ďalšie informácie ohľadom
súťaže získate na čísle 041/420 41 82. Už dnes
sa môžete prihlásiť v dome kultúry na oddelení
Výstavby a územného rozvoja MsÚ.
DHZ hľadá nových členov
DHZ KNM hľadá nových členov do zboru
na rôzne pozície. Ak rád športuješ, máš rád zábavu, nechceš sedieť doma a máš od 15 do 30
rokov, tak sa nám ozvi 0918/237 215.
Talentové skúšky
ZUŠ v KNM vyhlasuje Talentové skúšky na štúdium v školskom roku 2019/2020 do:
• hudobného odboru – spev, ﬂauta, trúbka,
klarinet, saxofón, bicie nástroje, gitara, husle,
akordeón, keyboard, klavír
Ul. Matice slovenskej (Kysuca, s. r. o.)
Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
Ul. Benkova (bytový dom 2873)
Ul. ČSA (bytový dom 1190)
Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)
Dňa 8. – 11. 4. (pondelok – štvrtok)
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
Dubie

• literárno-dramatického odboru – recitovanie
a herecké stvárnenie
• výtvarného a tanečného odboru – ľudový
tanec, klasický tanec, balet, scénický tanec
Skúšky sa uskutočnia 6. – 10. mája 2019 od 12.00
do 16.30 hod. v priestoroch ZUŠ. Na skúšky je potrebné priniesť rodné číslo dieťaťa. Viac informácií:
Mgr. Daniela Gajdošíková, 0907/247 584
Prípravné stretnutia na gymnáziu
Gymnázium v KNM organizuje pre záujemcov
o štúdium na tejto škole prípravné stretnutia.
Účelom stretnutí je prejsť všetky oblasti v takom
rozsahu, ako budú obsiahnuté na prijímacích
skúškach. Každý účastník bude mať na stretnutí
k dispozícii materiál, s ktorým bude pod vedením učiteľa pracovať a zopakuje si svoje poznatky
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Účasť je potrebné nahlásiť e-mailom:
zastupca@gymknm.sk alebo 041/421 25 74.
V e-maily uveďte meno a priezvisko a základnú
školu, ktorú navštevujete. Ako predmet e-mailu
uveďte: prípravné stretnutia. Stretnutia sú zadarmo.
Termíny: 25. 4. 2019 o 14,00 hod.
a
2. 5. 2019 o 14,00 hod.
Oškerda (dom kultúry)
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta (autobus. zastávka Zvršok)
Mesto žiada občanov, aby odpady, ktoré sú zbierané počas Dní čistoty mesta, konaných na jar 2019,
neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na jeseň 2019!
Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hod.
Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice, bytové a rodinné domy
Volebný okrsok
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
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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 súp. č. 1306
Klub 75 Belanského č. 75/67
Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Nám. 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
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QUO VADIS KYSUCKÉ NOVÉ MESTO?
PRÍSPEVOK K DEMOGRAFICKÉMU A URBANISTICKÉMU VÝVOJU MESTA
Kysucké Nové Mesto je najstarším urbánnym sídlom celého regiónu a zároveň
prirodzeným centrom dolných Kysúc. Je
písomne doložené z polovice 13. storočia
ako mýtna lokalita. Výsady mesta s výročným trhovým právom získava už v priebehu 14. storočia na základe žilinského práva. Charakter mesta je v tom čase výrazne
malomestský (takmer vidiecky) s roľníckymi a obchodnými vrstvami obyvateľstva.
V priebehu 15.–17. storočia sa v meste rozvíja výrazný remeselnícky duch a to až do
takého rozmeru, že v priebehu 17.–18. storočia sa zaradilo k popredným remeselným
centrám celého severozápadného Slovenska. Až do obdobia zániku cechov v KNM
pôsobilo takmer 250 majstrov, ktorí pôsobili približne v dvadsiatke cechov. Tejto
skutočnosti zodpovedal aj vzhľad mesta.
Obchodno-remeselné vrstvy sa sústredili
do postranných ulíc ústiacich do centrálneho námestia. Typické remeselné domy
tvorili radovú zástavbu stojace priečelím
k ulici s dispozíciou do hĺbky dvora. Obytný
trakt bol spravidla zakončený remeselnou
dielňou. Jednotlivé domy boli v priečelí
spojené pomocou murovaných prejazdov
s vysokými drevenými bránami. Gro zástavby sa teda sústredilo v okolí jadra mesta. Takmer do začiatku 20. storočia, ba ešte
aj v priebehu prvej polovice, počet obyvateľov nepresahoval 2 000 – 2500 obyvateľov.
Rozsah populácie bol porovnateľný s väčšími dedinskými sídlami ako napríklad susedná Nesluša.
Rozvojový prvok v demograﬁckej, hospodárskej, sídelnej a urbanistickej oblasti
prinieslo legislatívne nariadenie z konca
40. rokov 20. storočia, podľa ktorého sa
v meste začalo s intenzívnym budovaním
strojárskeho závodu – Závodu presného
strojárstva, neskôr Závodu valivých ložísk.
S výstavbou závodu sa počítalo naprieč
mestom, za železnicou v časti Hôrky, v západnej dispozícii mesta. Mesto sa začalo od
začiatku 50. rokov vo výraznej miere rozvíjať postupným dobudovaním jednotlivých
úsekov továrne. Nové pracovné možnosti
v priemysle prinášali tlak na bytové kapacity s príslušnou občianskou vybavenosťou.
Už v priebehu 60. rokov sa rozsah obyvateľov mesta zdvojnásobil a v polovici 70. rokov dosiahol hranicu 10 tisíc obyvateľov.
Mesto začalo sťahovať robotnícke obyvateľstvo z vidieckeho okolia i ďalších strojárskych odborníkov z celého územia Slovenska. V týchto intenciách sa budovali bytové
kapacity v tzv. dolnom meste – na Litovelskej, Gottwaldovej, Marxovej či Leninovej
ulici. Len v priebehu rokov 1970 – 1975 sa

odovzdalo do užívania viac ako 550 bytov.
Individuálna výstavba sa rozširovala len
smerom na Neslušu, v miestnej časti Suľkov. Viac ako 6 tisíc pracovných možností
v priemysle núti popri bytovej výstavbe
rozvíjať aj sídelnú a občiansku infraštruktúru. V tomto období sa dobudovali školy,
poliklinika, kino, štadión, závodný klub
ZVL, pošta, most, nákupné centrá, jasle,
cestné a chodníkové komunikácie. Po roku
1973, kedy sa k mestu pričlenili obce Radoľa, Oškerda a Budatínska Lehota, sa počet
obyvateľov šplhal k 15 tisícom. Bytový fond
sa rozvíjal severným smerom, nešťastne aj
na úkor hornej ulice, kde vznikol sídliskový komplex Kamence, kedy po dobudovaní
posledných bytových domov na uliciach
ČSA a Štúrova rozsah populácie kulminoval
na 17 tisícoch.
Po roku 1993, kedy sa od mesta osamostatnila obec Radoľa s približne 1 300 obyvateľmi, po demograﬁckej stránke mesto stagnuje, resp. stráca. Ešte na prelome milénií

Dunajov). Druhým faktorom je odliv obyvateľov v produktívnom veku za prácou, či
už do zahraničia alebo po štúdiu na vysokej
škole. Väčšina vysokoškolských absolventov nachádza uplatnenie v regióne svojho pôsobiska, obzvlášť na juhozápadnom
Slovensku alebo v Českej republike. Vracia
sa len torzo mladých vzdelaných ľudí, čím
mesto takisto stráca odlivom mladých mozgov.
Kontinuálne znižovanie populácie mesta sa
odráža v širších súvislostiach. Automaticky
prichádza menej peňazí do rozpočtu mesta,
znižuje sa počet škôl, ubúda lekárov, znižujú sa možnosti investičných stimulov a pod.
Otázkou teda zostáva, čo chceme s daným
stavom urobiť? Toto by mala byť primárna výzva do budúcna najmä pre vedenie
mesta, mestské zastupiteľstvo, lokálnych
zamestnávateľov, ale aj v záujme všetkých
obyvateľov tohto starobylého mestečka.
PhDr. Martin Priečko, PhD.
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malo mesto cez 16 tisíc obyvateľov, v súčasnej dobe už padá pod hranicu 15 tisíc.
A to sa deje i napriek faktu, kedy je mesto
popredným strediskom zamestnanosti nielen v regióne i celom severnom Slovensku.
Jedným z dôvodov je opäť tlak na bývanie. Pôvodný bytový fond z éry budovania
socializmu a ZVL je zastaralý a z dôvodu
bytového deﬁcitu aj značne ﬁnančne predimenzovaný. Mesto má minimálne možnosti nájomných bytov, predovšetkým pre
mladé rodiny. Bývanie v meste sa stáva tým
pádom exkluzívne. Mladí ľudia hľadajú
bytové možnosti v lacnejšej individuálnej
výstavbe okolitých obcí alebo formou obecných nájomných bytov, kde sa naopak prejavuje populačný progres (napríklad obec
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Kysucká encyklopédia. Čadca 2004.
_
Sčítanie ľudu, domov a bytov. 1991.
_
Okres Čadca. Štatistická ročenka 1991.
_
Šinalová, D.: Evidencia obyvateľov
Kysuckého Nového Mesta. In. Zvesti KNM
02/2012, s. 4.
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ŠTYRI ROKY SPOLUPRÁCE
Slovo spolupráca nájdeme v Slovníku slovenského jazyka deﬁnované ako „spoločná účasť
pri nejakej činnosti, práca dvoch alebo viacerých osôb.“ Na ZŠ Nábrežná sa počas školského roka stretávame s týmto slovom čoraz
častejšie. Veríme totiž, že spolupráce škôl
sú budúcnosťou školstva a najmä sú veľkým
prínosom pre všetkých zúčastnených. Naša
spolupráca so školami v Jablunkove nesie názov Žijeme na Trojmedzí. Niektoré osvedčené
aktivity, obľúbené medzi žiakmi i učiteľmi, sa
stali súčasťou už niekoľkoročnej slovensko-poľsko-českej spolupráce.
Patria tu napr. kreatívne dielne, ktoré každý
rok organizuje iná škola
a žiaci tak majú možnosť
vyskúšať si rôzne techniky
ručných prác. Ďalej to je jesenný výstup na slovensko-poľsko-české pohraničie,
na Trojmedzie, podľa ktorého je samotný projekt nazvaný. Tu, prevažne ôsmaci, okrem spoznávania
krajiny trénujú aj techniku

BOLO SUPER!
Pekný týždeň zažilo 33 detí v jar. prímestskom
tábore, ktorý organizovalo CVČ Komenského.
V čase od 4. do 8. marca vymenili svoje maminky a pani učiteľky za tetušky Majku, Danku, Hanku a Janku a známy kolektív z triedy
zamenili za nový. Učili sa rešpektovať pravidlá, prispôsobiť sa, starať sa o svoje veci,
dbať o svoje zdravie, ale aj to, že treba ukázať
svoju šikovnosť, zručnosť, vedomosti, a tak
vyniknúť a začleniť sa do nového kolektívu.

INFORMAČNÁ VÝCHOVA
TROCHU INAK
Nechcem byť žabou je názov rozprávkovej
knihy o malej žabke, ktorej sa nepáči, že
sa narodila ako žaba. Oveľa radšej by bola
iným – krajším a milším – zvieratkom. Ako
to však v rozprávkach býva, žabka napokon
zistí, že byť žabou nie je až také zlé. Nemáme sa snažiť byť tým, kým nie sme, ale
máme hľadať to, čo je v nás výnimočné.
Tento krásny príbeh si vypočuli deti materských škôl, ktoré v marci zavítali do mest-

O MÁRNOTRATNEJ DCÉRE
Klub SM KNM si v rámci svojej klubovej
činnosti pozval 14. marca na besedu kysuckú spisovateľku Soňu Behúňovú, ktorá porozprávala nielen o svojej tvorbe, ale
predovšetkým o vlastnom živote učiteľky, s ktorým sa spája aj jej najnovšia kni-

Zvesti

prvej pomoci a súťažia ostošesť. Téma holokaustu je v učebných osnovách najstarších žiakov
a vyučujúce dejepisu z troch škôl každoročne
spoločne zorganizujú exkurziu do Osvienčimu.
Svoje jazyky si žiaci brúsia pri spoločnom Európskom dni jazykov. Zoznámia sa s jazykmi svojich susedov, ale uvedomia si aj význam angličtiny a spoznajú iné európske jazyky. Let´s Make
Friends je súťaž družstiev v anglickom jazyku.
Tento rok sme sa jej zúčastnili po tretíkrát.
A veľmi úspešne. Mladšie družstvo zvíťazilo a tí
starší skončili bronzoví. Netreba tiež zabudnúť
na nezabudnuteľnú noc strávenú v škole, Noc
s Andersenom, kedy dochádza k spoločným
rozprávkovým zážitkom menších žiakov. Niekedy žiaci len objavujú, inokedy sa prezentujú a častokrát aj
súťažia.
Zatiaľ
naposledy uspeli
v jazykovej súťaži
z angličtiny a získali 1. a 3. miesto.
S
tradičným
predvianočným
vinšom z oblasti Kysúc speváci
a hudobníci z náš-

ho detského folklórneho súboru Nábrežníček
každoročne želajú krásne adventné obdobie
obyvateľom družobného mestečka v ČR Jablunkove. Na tamojšom Mariánskom námestí pravidelne otvárajú vianočné trhy a rozsvecujú
vianočný stromček. Každoročne sa stretávajú
na vyhodnotení spoločných aktivít a príprave
ďalších zaujímavých podujatí aj učitelia spriatelených škôl. Kolegovia zo zahraničia nikdy
nešetria slovami chvály nad počiatočným nápadom spred štyroch rokov, posunutím kvality
vzdelávania v našich školách a prínosom našich
učiteľov, ale i žiakov do tohto projektu. Pani
riaditeľka Lenka Šamanová vyjadrila na poslednom stretnutí v decembri 2018 túžbu pripojenia sa ZŠ Písek k tejto spolupráci a oznámila aj
záujem školy v poľskom meste Gogolin o nadviazanie partnerstva s už osvedčeným tímom,
teda aj so ZŠ Nábrežná z KNM.
A aká je budúcnosť tejto spolupráce? O tú sa

Deti pri kolektívnych hrách relaxovali, nechýbali zábavné súťaže, ani tvorivá dielnička.
Pekný zážitok si odniesli z návštevy mini
ZOO v Žiline. Chytiť do ruky hada, pohladkať
chameleóna, pobaviť zajačika, morča, na to
sa nedá zabudnúť. Čo je modrotlač a všetko
o nej sa dozvedeli na výstave v kaštieli v Radoli. Táto téma ich zaujala tak, že na ďalší deň
si v táborovej remeselníckej dielni vyhotovili
návrhy modrotlače. Jeden je zručný, iný šikovný na šport, no všetci ukázali, že sa hýbu
a športujú s radosťou. Potvrdilo sa to v tábo-

rovej olympiáde. Zaujímavosti zo slovenskej
prírody si utvrdili v knižnici, vyrobili pre mamičky k MDŽ tulipán. Pobyt v zábavnom detskom parku v Mojši (fotograﬁa na titulnej strane) a šantenie v Aquarelaxe v Dolnom Kubíne
prispeli k naplneniu detskej radosti.
K jarnému táboru sa deti budú vracať v spomienkach aj pri čítaní rozprávkovej knihy,
otvorení šlabikára či pracovného zošitu.
Každý dostal účastnícky list v tvare záložky
do knihy.
Klušáková Mária

skej knižnice na informačnú výchovu. Najskôr sme si spoločne prečítali rozprávku,
v ktorej okrem
malej žabky vystupuje aj otec žabiak a v príbehu
nechýba ani zlý
vlk. Samotné deti
sa potom zahrali
na žabky a súťažili v hre o najdlhší
skok. V hre sme

pokračovali s papierovými origami žabami. Deti vo dvojiciach proti sebe súťažili
o to, ktorá žabka rýchlejšie
doskáče do cieľa. Že to bola
veľká zábava môžu potvrdiť
aj pani učiteľky, ktoré sa do
súťaže takisto zapojili.
Veríme, že si deti vzali ponaučenie z tohto múdreho
príbehu a z knižnice odchádzali s dobrým pocitom.
Erika Kučáková

ha O márnotratnej
dcére. Samotná beseda sa niesla v rodinnej a príjemnej
atmosfére a všetci
prítomní si odniesli
hlboké zážitky aj samotnú knihu. Autor-

nemusíme báť. Prinesie množstvo nápadov,
chuti a kreativity všetkých ľudí, ktorým
nesmierne záleží na deťoch, vzdelávacích
programoch, smerovaní svojich škôl a zachovávaní dlhoročných tradícií, histórie,
telovýchovných a kultúrnych činorodostí.
Igor Drexler

ke srdečne ďakujeme, želáme
veľa tvorivých síl a tešíme sa
na ďalšie stretnutie.
vďační kysuckí klubáci
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Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostanú v nás.
22. 4. 2019 si pripomenieme 8. výročie, čo nás
navždy opustil manžel, otec, svokor a starý
otec
Pavol BRODŇAN
S láskou spomína celá rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

SPOMIENKY
Odišiel si a v srdci bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky,
to nikto nečakal.
Slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá,
aj keď hľadíš na nás z neba.
Čas plynie ako rieky prúd,
kto ho mal rád, nebude vedieť zabudnúť.
Dňa 1. 3. 2019 sme si pripomenuli 19. smutné
výročie, čo nás tragicky opustil náš nekonečne
milovaný
Miroslav KMOŠEK z KNM
Spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Odišli ste nečakane, na rozlúčku nebol čas.
Veľká bolesť a žiaľ stále zostáva v nás.
Zostali len spomienky a odkaz jediný,
chýbate nám rodičia v kruhu našej rodiny.
Už len sviečku a kytičku na hrob Vám môžeme
dať
a v modlitbách na Vás spomínať.
Dňa 27. 3. 2019 sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia nášho milovaného otca, starého
a prastarého otca
Jozefa DADAJA z Poviny
a
dňa 17. 4. 2019 si pripomenieme 11. výročie
úmrtia našej milovanej mamy, starej
a prastarej mamy
Vincencie DADAJOVEJ z Poviny
S láskou spomínajú dcéra Alena a Viera
s rodinami

Dňa 25. 4. si pripomíname 3. výročie úmrtia
mamy a sestry
Vlastičky SLÚČIKOVEJ, rod. Flachsovej

So smútkom tiež spomíname na drahých rodičov a starých
rodičov
Adolfa a Máriu FLACHSOVÝCH
S láskou a úctou spomínajú syn, dcéra, sestra, brat, vnúčatá
a pravnúčatá.

Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
aj keď už nie ste medzi nami,
v našich srdciach budete žiť navždy s nami.
Dňa 25. 4. 2019 si pripomenieme 7. výročie
úmrtia
Oldřicha SÍTKA z Nesluše
a dňa 17. 5. 2019 si pripomenieme 17. výročie
úmrtia
Jaroslava SÍTKA z Nesluše
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 6. 4. 2019 si pripomíname 5. výročie
úmrtia
Eduarda RADOLSKÉHO z Poviny
S úctou a láskou spomína manželka a deti
s rodinami.

Dňa 21. 4. 2019 si pripomenieme 20. výročie,
čo nás navždy opustil
Ing. Ján BRODŇAN
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.

Tak letí ten čas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas.
Dňa 4. 4. bude 20 rokov, čo náhle odišiel
od nás
Ondrej STANÍK z KNM
Spomína manželka, deti s rodinami a vnúčatá.

Čas nelieči bolesť, rany,
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali…
Dňa 14. 3. 2019 sme si pripomenuli 3. smutné
výročie, keď navždy od nás odišiel náš milovaný
Ing. Dominik VARMUS z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomína družka Helenka Drončovská
s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
s nami tichú spomienku.
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Drahí naši rodičia, osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky na Vás
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 6. 4. 2019 si pripomíname 9. výročie
úmrtia našej drahej mamičky
Marienky ŠEVECOVEJ,
ktorá nás opustila vo veku 79 rokov.
Dňa 8. 4. 2019 si pripomíname nedožité
91. narodeniny nášho ocka
Jozefa ŠEVECA,
ktorý nás opustil vo veku 38 rokov.
S láskou v srdci na Vás, drahí rodičia,
spomínajú dcéry Marta a Danka s rodinami,
vnuk Marek, Filip, Martin a pravnuci
Martinko, Jáchymko a Filipko.

POĎAKOVANIE
Dňa 22. 2. 2019 po chorobe nás opustil
manžel, otec, starý otec, svokor
Peter DRÍMAL vo veku 67 rokov.
Touto cestou sa chceme poďakovať
príbuzným, priateľom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke. Srdečná vďaka patrí
aj primátorovi Mariánovi Mihaldovi, Emílii
Labudíkovej a Alenke Ďuriakovej za dôstojný
obrad, tiež pohrebnej službe a pánu Švábikovi
za dôstojný pohreb.
Manželka, dcéra Daniela s priateľom a synovia
Peter a Pavol s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Dňa 29. 4. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka, mama
a starká
Katarína CHLEBÍKOVÁ
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Alžbeta ČEPELOVÁ
Verona KLOTÁKOVÁ
Peter DRIMAL
Zuzana ŠKORÍKOVÁ
Anna KRÁLIKOVÁ
MUDr. Igor FULLA
Jozef BUDINSKÝ
Štefan SEDLÁK
Ing. Pavol GALVÁNEK
Darina CHOVANCOVÁ
Margita KOCZOVÁ
Anna KRIVÁČKOVÁ
Magdaléna MLAKYTOVÁ
Mária HÚŠŤAVOVÁ
Miroslav VAJDÍK

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

85 rokov
94 rokov
67 rokov
89 rokov
70 rokov
56 rokov
62 rokov
84 rokov
78 rokov
51 rokov
89 rokov
85 rokov
58 rokov
87 rokov
37 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Deň za dňom sa míňa, rok za rokom beží,
nie je žiadna chvíľa, ktorá srdce lieči.
Len pri Tvojom hrobe, mamička naša milovaná,
postáť, pomodliť sa smiem a veriť len v to,
že nastane raz deň, kedy spočiniem v Tvojom
náručí raz a navždy,
nik a nič nás už nikdy nerozlúči.
Dňa 10. 4. 2019 uplynul 1 rok, čo dotĺklo
anjelské srdiečko našej milovanej manželky,
mamičky, babičky, prababičky
Ireny BAJANKOVEJ
S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia,
dcéry, vnúčatá, pravnúčatá, ostatná rodina
a známi.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Matej Pytel a Mgr. Alexandra Macejíková

NARODENIE DETÍ
Nina Mrenková, Filip Školníček, Markus Truban

INZERCIA
Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej srdce do žiaľu ponára.
Hoc Vaša hviezda zhasla a slnko Vás už
nemôže hriať,
my vždy budeme na Vás, drahí rodičia,
s láskou spomínať.
Dňa 22. 4. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás
opustila vo veku 68 rokov naša mama
Irena PAPÁNOVÁ
a 7. 9. 2019 bude 15 rokov, čo nás opustil
vo veku 74 rokov náš otec
Milan PAPÁN
Za všetko dobré Vám ďakujeme.
S láskou a modlitbou na Vás spomíname.
Dcéry Marika a Vierka s manželmi, vnúčatá
a pravnúčatá.

Zvesti

 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

6. 4. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

7. 4. 2019

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

13. 4. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

14. 4. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

PIATOK

19. 4. 2019

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

20. 4. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

21. 4. 2019

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

PONDELOK

22. 4. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

27. 4. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

28. 4. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 3/2019 znie:
„… veľký nepriateľov“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia:
1. Soňa Vendrinská, Radoľa 152 – 6,00 €,
2. Júlia Jančiová, D. Poľského 1054,
KNM – 5,00 €, 3. Marta Piňáková, Clementisova 1036, 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 4/2019 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 aleokrem
iného
(skr.)

ita, opuka,
tropická týkajúci sa obyvateľ
Kinak, aer,
palma
vyletenia Ameriky
otitis

samec
kozy

opoj
alkoholom
polovica

1. časť
tajničky

opak
defekt

český
maliar

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

české
domácke
meno
Ilony

vápencová 2. časť
hornina tajničky

kyslá
pochutina

otec
(hovor.)
šitím
vložte

Ivana
(dom.)

bo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr
do 22. 4. 2019.

sídlo
v Iráne

mužské
autor
meno
krížovky:
Jaroslav opotrebeJablonský nie trením

mastné
látky

zmenkový
ručiteľ

moc
stará žena
(hovor.)
vzduch,
po grécky

otitída
(odb.)

krútenia

popevok

ultraviolet
(skr.)
rozum

prvá žena

náboženský
chválospev

európska
rieka

pálený
cukor

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



Voltaire: Čím viac človek vie, … dokončenie v tajničke krížovky

4


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

4

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2019 znie: „zvončeky“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Silvia Janíková, Lipová 996, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
najneskôr do 30. 4. 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 22. 4. 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. Prvky chôdze.
3. Kačica.
4. Kry.
5. Katarína (zdrob.).
6. Austrálsky vačkovec.
7. Kočiarik.
8. Kvetiny.

Zaslaním správneho znenia tajničky dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov
nájdete na webovom sídle mesta.
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NEVEDEL MAJSTROM
SLOVENSKA
Prvý marcový víkend sa konali v Bratislave
halové žiacke a juniorské majstrovstvá Slovenska. Najväčší úspech z našich pretekárov
dosiahol Jozef Nevedel v behu na 3 000 m.
Jozef, držiteľ tohtoročného najrýchlejšieho času na trojke, zvládol nevďačnú úlohu
favorita. Hneď po štarte diktoval pomerne

MEDAILOVÁ ŽATVA
Tanečný súbor DREAMS načal svoju ôsmu
súťažnú sezónu hneď dvomi súťažami v susednej Českej republike. Prvou súťažou
bola Daisy cup v Ostrave dňa 3. 3. 2019.

Z FLORBALOVEJ
EXTRALIGY ŽIEN
(pokračovanie zo str. 1)
2. zápas (10. marec 2019)
FBK MKŠS KNM – Slávia Nitra 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)
Góly KNM: Pudišová 2, Záteková, Škvrndová,
Chupéková
Domáce hráčky, zrejme pod vplyvom priebehu prvého zápasu, sa mylne domnievali, že
víťazstvo nad behavým a oveľa koncentrovanejším súperom príde takpovediac samo.
Nitrianky sa stiahli oveľa viac do defenzívy
a hrozili domácim rýchlymi protiútokmi, čo
sa im aj dve tretiny vychádzalo, keď nevedeli
ubrániť najmä kapitánku Nitry R. Janegovú.
Trpezlivou a kombinačnou hrou však odpor
súperiek v záverečnej tretine zlomili a typický
play-oﬀ zápas napokon doviedli do víťazného konca. V záverečnej dráme mohli viackrát
rozhodnúť pri hre Nitry bez brankárky. Kysučanky po dvoch víťazstvách tak mohli rozhodnúť už v Nitre nasledujúcu sobotu a postúpiť
do semiﬁnále ženskej extraligy.
3. zápas (16. marec 2019)
Slávia Nitra – FBK MKŠS KNM 2:10 (1:3, 0:4,
1:3)

Zvesti

Ako jediné Slovenky výborne reprezentovali mesto. Zo siedmich štartov si odniesli
trikrát zlatú medailu a trikrát striebornú
medailu.
zlaté medaily získali v kategóriách:
• veľká formácia kadet pom-poms
• miniformácia kadet pom-poms
(S. Maráčková, E. Petríková,
A. Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá,
V. Padychová, L. Poliačková)
• miniformácia junior
pom-poms (D. Ozaniaková, S. Michna,
S. Bačová, L. Petreková, S. Škoríková,
N. Papučíková).
strieborné vybojovali v kategóriách:
• sólo kadet (S. Maráčková)
• sólo junior (A. Hrubá)
• trio kadet pom-poms (V. Padychová,
B. Hrubá, L. Poliačková).
• veľká formácia kadetky získala aj
pekné VIP OCENENIE poroty.
Medailovú žatvu si Dreamsky zopakovali
hneď o týždeň 9. 3. 2019, kedy sa zúčastnili
medzinárodnej súťaže Podhostýnsky pohár v Bystřiciach pod Hostýnem. Dievčatá

podali skvelé výkony aj vďaka známemu
prostrediu, keďže sa jej zúčastnili už po
šiestykrát.
zlaté medaily získali dievčatá hneď
v štyroch kategóriách:
• veľká formácia kadet pom-poms
• trio kadet pom-poms (B. Hrubá,
V. Padychová, L. Poliačková),
• miniformácia kadet
pom-poms (S. Maráčková, E. Petríková,
A. Špiriaková, A. Bugáňová, B. Hrubá,
V. Padychová, L. Poliačková)
• trio junior pom-poms (A. Hrubá,
D. Ozaniaková, S. Michna).
strieborné medaily:
• sólo kadet pom-poms (S. Maráčková)
• miniformácia junior pom-poms
(D. Ozaniaková, S. Michna, S. Bačová,
L. Petreková, S. Škoríková, N. Papučíková).
Vedenie súboru sa chce touto cestou poďakovať CVČ v KNM, rodičom a všetkým, ktorí venovali súboru 2 % svojich daní a najmä
NADÁCII KIA, ktorá značne pomohla kostýmovému vybaveniu súboru Dreams pre
rok 2019.

Góly KNM: Chupéková 3, Brodňanová 2, Záteková, Mlíchová, Faktorová, Hlávková, Pudišová
Kysučanky v sereďskej hale začali nekoncentrovane a už v druhej minúte prehrávali 1:0. Uvedomujúc si však dôležitosť zápasu skóre obrátili
ešte v prvej tretine. Druhá a tretia časť sa už
niesla v plnej réžii hosťujúceho družstva a Ky-

sučanky poľahky zvíťazili, pričom odovzdaným
súperkám nasúkali dovedna desať gólov. Mladé
ﬂorbalistky z Kysúc tak napodobnili prvý domáci zápas a zaslúžene postúpili do semiﬁnále extraligy, kde ich čaká silný Sabinov.
PhDr. Martin Priečko, PhD.
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svižné tempo D. Friedman (Moldava nad
Bodvou), za ním bežala skupinka bežcov,
v ktorej sa držali všetci favoriti. 250 m pred
cieľom nastúpil Jozef, predbehol vedúceho
Kubičku (Martin) a zvíťazil v čase 9:21,22.
Dobehol si po svoj prvý majstrovský titul.
Milan Slivka

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk
Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk / Mládežnícka klubovňa, YC-čko: lukas@sytev.com, 0910 489 591

1. 4. – 15. 5. 2019
Mestská knižnica KNM
Les ukrytý v knihe
Celoslovenská kampaň zameraná na ochranu lesov a propagáciu knižníc.

11. 4. 2019, 7.00 – 17.00 h.
Deň narcisov
Únia žien Slovenska v spolupráci s Ligou
proti rakovine organizuje tradičnú charitatívnu zbierku na boj so zákernou chorobou.

2. 4. 2019
YCčko – Mládežnícka klubovňa
Svetový deň povedomia o autizme
Cieľom akcie je rozšíriť povedomie o tejto
poruche a o ľuďoch, ktorí ňou trpia.

12. 4. 2019, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv
Odber krvi dobrovoľným darcom.

KULTÚRNE SPEKTRUM

2. 4. 2019
Mestská knižnica KNM
Deň detskej knihy
Pokus o prekonanie neoﬁciálneho rekordu
v počte vypožičaných detských kníh v jeden deň.
4. 4. 2019
YC – Mládežnícka klubovňa
Deň mrkvy
Máš rád mrkvový koláč, mrkvový šalát
a všetky ostatné mrkvové potraviny?
6. 4. 2019
Deň pomoci prírode
Deň pomoci prírode – čistenie studničiek.
6. 4. 2019, 9.00 – 13.00 h.
Yoga Studio KNM
Ako zlepšiť zrak dieťaťa prirodzene?
Praktický seminár, lektorka Ing. Daniela
Maťuchová. Vyskúšate si techniky a aktivity, ktoré môžete využiť na zlepšenie zraku
vášho dieťaťa i toho vášho.
informácie: www.yogastudioknm.sk
8. 4. 2019
Koncertná sála ZUŠ
Akordeónový festival v rytme rôznych
hudobných žánrov.
8. – 9. 4. 2019, 9. 00 – 16. 00 h.
Klub 75
Veľkonočná výstava ručných prác spojená s predajom
Výstava veľkonočných dekorácií, pečiva,
drôtených výrobkov a kadečoho iného.
Môžete si zakúpiť a dekorovať
počas
jarných
sviatkov svoj príbytok.

12. 4. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry
Mastný hrniec
Divadelný súbor dospelých pri MKŠS pozýva na reprízu divadelnej hry Júliusa Barč-Ivana.
vstupné: 5 €
12. – 14. 4. 2019, 16.00 – 18.00 h.
Farské centrum pri Mariánskom kostole
Jarná burza oblečenia
Odneste si oblečenie za dobrovoľný príspevok. Výťažok sa použije na charitatívne účely.
14. 4. 2019
Myjavská pahorkatina
Turistika na Košariská a Bradlo, hrad Branč
a Sobotište.
14. 4. 2019, 10.00 h.
Kysucká desiatka
Do behu pre všetkých sa môžu prihlásiť 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.
21. 4. 2019
28. ročník veľkonočného výstupu na
Ľadonhoru.
25. – 26. 4. 2019
Deň Zeme
Pomôžme našej planéte vyčistením priestoru okolo nás.
26. 4. 2019, 8.00 h.
Mestská knižnica KNM
Žilinský kraj na križovatkách dejín
Beseda s autormi knihy Žilinský kraj na križovatkách dejín a Zemianske rody na Kysuciach. Predaj kníh z vydavateľskej činnosti
KM v Čadci o 9.00 hod. a 14.00 hod.

26. 4. 2019, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Horúca sprcha
Divadlo komédie
pozýva na komédiu o partnerských
vzťahoch
Freda
Apkeho.
vstupné: 12 €
27. 4. 2019, 10.00 h.
Mestský športový štadión
Majstrovstvá Slovenska v behu na
10 000 m na dráhe
28. 4. 2019
100 jarných kilometrov
Výstup na Marťákovský vrch (rozhľadňa),
otvorenie podujatia 100 jarných kilometrov.
30. 4. 2019, 8.00 h.
Mestská knižnica KNM
Feel the English in Verses
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v anglickom jazyku.
30. 4. 2019, 14.30 h.
Mestský park
74. výročie oslobodenia mesta
Pietna spomienka a kladenie vencov pri
príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta.
30. 4. 2019, 17.00 h.
Námestie slobody
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavania mája s FS Jedľovina. O 18.00 h. stavenie mája na sídlisku
Kamence.
1. 5. 2019
Odomykanie Kysuckej brány
18. ročník Odomykania Kysuckej brány,
Rochovica.
1.5. 2019, 10:00 h.
Belanského ulica, Námestie slobody
Oslava 1. mája
Oslava sviatku práce. Pochod po Belanského ulici, v sprievode budú mažoretky Asanka, DH Kysučanka. O 10,30 h. na námestí
vystúpi Kysucká vrchárska heligónka a mažoretky Asanka.
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