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STRETNUTIE
V NOVOM ROKU
Dobrým zvykom sa stalo, že vždy
na začiatku nového roka sa v obradnej
sieni mestského úradu stretne primátor mesta so svojimi hosťami. Medzi pozvanými bývajú poslanci VÚC,
predsedovia komisií MsZ, pán dekan,
predstavitelia podnikov, podnikateľského stavu, štátnej správy, politických
strán, riaditelia školských zaradení
a iné osobnosti spoločenského života.
A nebolo tomu inak ani tento rok, slávnostné novoročné stretnutie sa konalo
v utorok 23. januára.
Primátor mesta Ing. Ján Hartel, spolu so svojou zástupkyňou Ing. Janou

viac na str. 2

NOVINKA PRE MLADÝCH

V KNIŽNICI
1 565 NOVÝCH KNÍH

Mládežnícky parlament býva zakladaný aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí majú chuť niečo vo svojom meste
zmeniť respektíve ho istým pričinením
formovať. Slúži zvyčajne ako poradný
orgán primátora a mestského zastupiteľstva, vďaka čomu mestu podáva
okamžite spätnú väzbu mladých ľudí
na dianie v meste. Okrem toho organizuje mnohé akcie a podujatia všetkého
druhu zamerané najmä na mládež.

Mestská knižnica KNM v roku 2017 zaevidovala 73 535 výpožičiek kníh a časopisov, čo je o 1 000 viac ako v predošlom roku. Počas dvanástich mesiacov
prekročilo prah knižnice 30 994 návštevníkov. Zaregistrovalo sa 2 027 čitateľov, z toho bolo 878 čitateľov vo veku
do 15 rokov, čo predstavuje 43 % z celkového počtu čitateľov. Okrem výpožičiek im boli poskytnuté aj iné služby:
cez medziknižničnú výpožičnú službu
bolo sprístupnených 324 kníh a článkov, čo je nárast o 30 % a vypracovaných
bolo 21 rešerší, usporiadaných 302 rôznych podujatí (výstavy, súťaže, zážitkové čítania, besedy, čitateľský maratón…). Knižničný fond sa rozrástol
o 1 565 nových knižničných jednotiek.
Vo zvýšenej miere naši čitatelia začali
využívať online katalóg, zaznamenali sme 5 597 vstupov do katalógu, kde

viac na str. 6
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

Pomerne obsiahla diskusia prebehla pred
časom na facebooku ohľadom nájomných
bytov v našom meste. Preto som sa rozhodol napísať niekoľko faktických informácií o tejto téme. Mesto KNM má v súčasnosti vo svojom vlastníctve 5 bytových
domov. Najnovší nájomný bytový dom je
na Ceste do Rudiny č. 2939, v ktorom sa
nachádza 24 bytových jednotiek, z toho
9 jednoizbových bytov a 15 dvojizbových.
Ďalší sa nachádza na Ul. Štúrovej č. 2591,
tam je 27 bytov, z toho je 17 trojizbových,
8 dvojizbových, jeden jednoizbový a jedna garsónka. Na Murgašovej ul. č. 613
je 48 bytov, pričom všetky sú jednoizbové. V bytovom dome č. 1376 na Dubskej
ceste je 47 bytov. Z toho sú 4 dvojizbové, 3 byty sú jednoizbové a 40 garsóniek.
Na Komenského ul. č. 922 sa nachádza
10 bytov – všetky sú evidované ako garsónky. Mesto vlastní ešte 12 bytov v bytovom dome č. 1048, všetky sú dvojizbové a tiež vlastní 6 bytov v bytom dome
č. 994 na Murgašovej ul. Sú to dva trojizbové, 3 dvojizbové a jeden jednoizbový.
Tieto sa nachádzajú v podkroví týchto bytových domov. Spolu je to 174 bytov.

STRETNUTIE
V NOVOM ROKU
(pokračovanie zo str. 1)
Svrčkovou, všetkých srdečne privítali a poďakovali im za účasť. Jedným
z cieľov stretnutia bolo informovať prítomných o najvýznamnejších investíciách uplynulého roka.
Primátor uviedol: „Rok 2017 bol
pre naše mesto v oblasti investícií
opäť úspešný. Medzi najväčšie akcie, ktoré mesto realizovalo patria
investície z vlastných zdrojov:
 výstavba tréningového ihriska s umelou trávou na štadióne v KNM. Náklady stavby, vrátane osvetlenia boli 560 000 €,
z toho 150 000 € poskytol dotáciu Slovenský futbalový zväz.
V rámci vybavenia bolo doplnené
malotraktorom na údržbu vo výške 29 000 € a striedačkami v cene
6 320 €. Pri tejto príležitosti by

Jednotlivé byty sú využívané ako nájomné byty. Žiadateľom sa prideľujú v zmysle
platného Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta KNM. Potom, čo
žiadatelia doložia všetky nevyhnutné doklady a spĺňajú všetky podmienky, ktoré
vyžaduje predmetné nariadenie, sa žiadosťami zaoberá sociálna komisia. Na jej rokovanie sa predložia všetky žiadosti a táto
niekedy po veľmi zdĺhavej diskusii vyberie
tých žiadateľov, ktorí nielenže spĺňajú
všetky kritéria k prideleniu nájomného
bytu, ale v ich prospech hovoria aj ďalšie
skutočnosti. Treba podotknúť, že o tomto nerozhoduje jeden človek, ale komisia
hlasuje o jednotlivých návrhoch, ktoré sú
potom predložené mestskému zastupiteľstvu na schválenie. Navrhuje uspokojiť
len toľko žiadateľov, koľko je práve v tom
čase voľných bytov. Byty sa na základe návrhu sociálnej komisie prideľujú konkrétnym žiadateľom a adresne sa uvedie, aký
byt sa komu prideľuje a v ktorom bytovom
dome. Niekedy sa určí aj náhradník, keby
sa žiadateľovi byt nepozdával a odmietol
by ho prijať. Vtedy sa pridelí byt tomuto
náhradníkovi. Jednoznačne musím ale
konštatovať, že prideľovanie týchto bytov je naozaj transparentné. Ani neviem,
či sa vôbec v ostatných rokoch stalo, že by
mestské zastupiteľstvo rozhodlo inak, ako
mu navrhovala sociálna komisia. Nik z vedenia mesta, teda ani primátor, do rozhodovania komisie nezasahuje. Táto rokuje
som chcel oceniť významnú pomoc pre podporu športu, ktorej sa nám dostalo od podnikov na území mesta ﬁrmy Schaeﬄer
Kysuce, NN Slovakia a OMNIA KLF.

a rozhoduje naozaj slobodne. V súčasnosti
evidujeme 15 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Je ale pravda aj to, že žiadosti,
ktoré nespĺňajú podmienky zapracované
do už spomenutého nariadenia o hospodárení s bytovým fondom, vyradíme z evidencie žiadostí.
Môžem potvrdiť, že nájomných bytov je
málo. Toho sme si naozaj všetci vedomí.
Asi pred štyrmi rokmi bol predložený
vtedajšiemu mestskému zastupiteľstvu
návrh výstavby jedného bytového nájomného domu v priestore medzi Revolučnou
ulicou a Ul. Benkovou. Žiaľ, tento návrh
nebol schválený. Poslancom sa v tej dobe
nepozdával dostatočný priestor na jeho
výstavbu. Proti výstavbe sa vtedy postavili tak obyvatelia Benkovej ul. ako aj
obyvatelia blízkej bytovky na spomínanej
Revolučnej ul., čo zrejme ovplyvnilo konečné rozhodovanie poslancov. Chcel by
som zdôrazniť, že vedenie mesta pre výstavbu bytov urobilo v ostatných rokoch
veľa práce. Presadilo sa presmerovanie
plánovanej vodnej cesty, čím sa umožnilo
na tomto území naplánovať výstavbu bytových domov, ktorá sa má začať postupne realizovať. Bytové domy bude stavať
ﬁrma ISTROFINAL, a. s., ktorá je majiteľom uvedených pozemkov. Hoci sa nebude
jednať o byty nájomné, dúfame, že sa tým
vylepší bytová situácia mnohých občanov
nášho mesta.

 stavba areálu polikliniky. Bola uzatvorená Zmluva o združení a vypracovaná projektová dokumentácia. Stavba
sa realizuje, predpoklad jej ukončenia je
31. 5. 2018. Celkové náklady stavby
sú 367 280 €. Mesto sa podieľa 50 %
na celkových nákladoch. V areáli bude
vybudovaných cca 60 parkovacích
miest, nové verejné osvetlenie, parkovací systém s rampou a platiacim
terminálom.
 nákup zametacej nadstavby
na údržbu a čistenie ciest v hodnote 110 000 €.
 z ﬁnančných prostriedkov mesta (35 000 €) bol Dom smútku
v Budatínskej Lehote vybavený
elektrickými zvonmi, infražiaričmi
na vykurovanie objektu a pracuje
sa na obnove oplotenia cintorína.
 stavba Komunitného centra – Minigaléria Zvonica v Dubí. Mesto
prispelo sumou 11 500 €.
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 pre zvýšenie bezpečnosti v meste boli doplnené do kamerového systému 4 nové
kamery v hodnote 5 000 €.
 projekt organizácia dopravy a jeho realizácia na Ul. 1. mája v hodnote 11 430 €.
Pre ďalší rozvoj mesta a majetku mesta boli
vypracované projektové dokumentácie
pre: cesta Pod brehom – Oškerda, miestna
komunikácia Ul. Kukučínova – Hôrky, Neslušská cesta – Sovíčka, štúdia pre využitie
objektu 24 tr. základnej školy na Kamencoch, rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ.
Bohužiaľ máme aj stagnujúci projekt plavárne, v tomto roku bola vydaná a nadobudla právoplatnosť zmena stavebného
povolenia na budovu plavárne a územné
rozhodnutie na okolitý areál a navrhované
objekty. Z dôvodu nesúčinnosti f. GF Park,
nie je možné pokračovať v stavebnom konaní, a tým realizácia zámeru stagnuje.
Mesto realizovalo aj projekty s podporou
Európskej únie:
 Obnova komplexu MŠ 9. mája 1292
v KNM v hodnote 264 787 € na zateplenie a výmenu svietidiel v objekte.
 zapojili sme sa do výzvy a naša žiadosť bola úspešná. Mesto má podpísanú zmluvu o NFP na Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu
v hodnote 2 232 340 € na vybudovanie
plochy a potrebných inžinierskych sietí na skládkovanie a technológiu BRO
v Dolnom Hričove, zberné nádoby, štiepkovač, kompostovacie kontajnery s technológiou, zberové vozidlo, preosievač,
prekopávač a nakladače. V roku 2017
prebehlo verejné obstarávanie na stavbu
ako i na technológiu. V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania
technológie.
 boli sme úspešní aj vo výzve na zvyšovanie kapacít materských škôl projektom
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského v hodnote 640 000 €. Jeho
realizáciou získame ďalšie dve triedy,
zateplenie pôvodnej budovy a rekonštrukciu kuchyne a soc. zariadení. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.
Prvé práce začnú v tomto roku a budú
pokračovať do 2020.
 v spolupráci s Kysuca, s. r. o., sme sa
pripravili na ohlásenú výzvu Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov
ÚK a výroby tepla. Projektovú prípravu zabezpečovala Kysuca, s. r. o. Náklady podľa projektu predstavujú sumu cca
9 800 000 €. Mesto podpísalo s Kysuca, s. r. o., Memorandum o spolupráci,
v zmysle ktorého žiadateľom o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP) bude ten
partner, ktorého určí očakávaná výzva.
V zmysle zverejnenej výzvy oprávnenými
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na podávanie žiadostí o NFP boli výrobcovia tepla, v našom prípade spoločnosť
Kysuca. Žiadosť bola úspešná, takže
podstatná časť nákladov na realizáciu
projektu bude krytá z prostriedkov EÚ.
Výhodou pre odberateľov, a teda aj pre
obyvateľov nášho mesta je, že táto časť
nákladov sa nebude zarátavať do ceny
tepla.
 v spolupráci s partnerským mestom
Lodygowice bol spracovaný projekt a podaná žiadosť na výstavbu záchytného
parkoviska v hodnote 189 280 € na
Ul. Komenského, ktorým by sme mohli
získať cca 60 parkovacích miest pre túto
lokalitu. Žiadosť bola schválená, zatiaľ
nevieme, kedy sa bude realizovať.
 v auguste až septembri 2017 prebehli
v rámci mikroprojektu Kultúra sme
MY v spolupráci s partnerským mestom
Lodygowice workshopy folklórnych súborov Jedľovina a Magužanie spojené
s vystúpením týchto súborov v partnerských mestách.“
Primátor následne hosťom prezentoval zámery na blížiace sa obdobie: „V roku 2018
sa chceme zapojiť do ohlásených výziev na:
 autonómny varovný systém s monitoringom a plánom povodňovej ochrany pre
obce, v rámci ktorého plánujeme rekonštruovať mestský rozhlas a inštalovať
meteostanice na území mesta. V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o NFP.
 pokúsime sa získať dotáciu v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018,
konkrétne na obnovu povrchu multifunkčného ihriska s umelou trávou
ZŠ Nábrežná, detské ihrisko Kamence,
športové vybavenie ZŠ Clementisova.
 tiež pripravujeme cyklotrasy Krásno –
– Žilina; vysporiadanie pozemkov pod
komunikáciu Hurbanova – Dubie a pod
miestnu komunikáciu Pod brehom
Oškerda; realizáciu nového scénického
osvetlenia v dome kultúry; vybudovanie a osvetlenie priechodov pre chodcov
na uliciach Pivovarská a Komenského;
doplnenie kamerového systému; nákup
novej motorovej striekačky pre DHZ
Oškerda; projektové dokumentácie
na komunikáciu Bottova s chodníkmi
a verejným osvetlením a na chodník Neslušská cesta; rekonštrukciu miestnych
komunikácií a chodníkov Clementisova
a Litovelská; nové spevnené plochy pri
bytových domoch; nákup traktora s nakladačom pre Údržbu mesta KNM.“
Samozrejme život v meste nie je len o investíciách, ale aj o každodennom poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti, údržby
komunikácii, zelene, verejného poriadku,
športového a kultúrneho vyžitia, sociál-

nej starostlivosti o odkázaných občanov,
predškolskej, školskej, umeleckej výchovy.
„To všetko vyžaduje nemalé ﬁnančné prostriedky mesta. Snažíme sa o to, aby tieto
prostriedky boli vynakladané čo najhospodárnejšie, aby nám viac ostalo na zveľaďovanie majetku mesta.“ uviedol vo svojom
príhovore Ing. Ján Hartel a pokračoval ďalšími dôležitými faktami: „Z neinvestičných
aktivít by som spomenul tú najvýznamnejšiu Petíciu za urýchlenú dostavbu D3,
ktorú mesto zorganizovalo spoločne so
zástupcami našich podnikateľov, do ktorej
sa nám podarilo zaangažovať samosprávy
celých Kysúc. Členmi petičného výboru sú
primátori všetkých kysuckých miest. Organizované akcie mali veľký ohlas a podporu
verejnosti. Petíciu s 20 000 podpismi sme
odovzdali na MD SR. Aj vďaka týmto aktivitám nabral problém dopravy na Kysuciach
na vážnosti a nedostavané úseky D3 sa dostali vo vyhláseniach vládnych predstaviteľov medzi prioritné, ako o tom svedčí aj
ostatné vyhlásenie ministra dopravy Érseka
z jeho stretnutia s poľským partnerom
Adamczikom z dňa 15. 1. 2018 v Žywci.
Významnou správou pre obyvateľov KNM
je, že v najbližších rokoch tu nastane stavebný „boom“. Investor zo Žiliny plánuje
na voľnom pozemku v lokalite Kamence
postaviť 26 bytových domov so stovkami
bytov. Výstavba bude rozdelená do desiatich
etáp. Na jeseň tohto roka začnú stavať prvé
tri domy. V severovýchodnej časti KNM sa
s bytovou výstavbou uvažovalo ešte pred rokom 2009. Tieto zámery sa však nepodarilo
naplniť, nakoľko bola v tejto lokalite mesta
vyhlásená stavebná uzávera pre plánovanú
výstavbu plavebného kanála Odra – Váh.
Avšak územie, kadiaľ mal kanál pretekať,
nebolo jednoznačne zadeﬁnované, preto
vedenie mesta požiadalo v roku 2013 ministerstvo výstavby o vypracovanie štúdie pre
pretrasovanie kanála tak, aby sa čo najmenej obmedzoval územný rozvoj mesta. V navrhnutej podobe bola štúdia zapracovaná
do nového Územného plánu mesta KNM,
schváleného v roku 2016. Tým sa vytvoril
rámec pre využitie dotknutého územia pre
výstavbu bytov. Keďže celé toto územie bolo
v súkromnom vlastníctve jednotlivých vlastníkov, pre jeho využitie bola potrebná účasť
silného investora alebo investorov, ktorí by
boli ochotní a schopní pozemky čo najskôr
majetkovoprávne vysporiadať.“
Pán primátor požiadal prítomného dekana
Petra Holbičku, aby pridal povzbudivé slová do nastávajúcich dní, aby sa mestu darilo pri naplánovaných akciách v prospech
občanov a všetkým v pracovnom a osobnom živote. Stretnutie bolo ukončené neformálnou diskusiou.
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SPRAVODAJSTVO

KOMU MÔŽETE VENOVAŤ
2 % Z DANÍ
Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku
rozhodnúť o 2 % zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.
Venujte 2 % z daní:
– mažoretkovému súboru Asanka.
Finančné príspevky budú použité na kostýmové vybavenie mažoretiek. Pomoc touto
formou by sme uvítali od priateľov mažoretkového súboru Asanka ako aj z okruhu
Vašich známych, rodinných príslušníkov
a podobne.
Údaje:
Obchodné meno: Občianske združenie
Asanka Klub
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37911481
Sídlo: 024 01 Kysucké Nové Mesto, Litovelská č. 871
– OZ Kysucká kultúra a šport
Toto združenie vzniklo na podporu rozvoja kultúry a športu na Kysuciach. Získané
prostriedky využíva na činnosť záujmových, umeleckých a športových kolektívov,
ktoré pôsobia na území KNM. Podporte

vaše deti, známych a blízkych a venujte im
2 % z vašich daní.
Údaje:
Obchodné meno: Občianske združenie
Kysucká kultúra a šport
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42058694
Sídlo: 024 01 Kysucké Nové Mesto, Litovelská č. 871
Vyhlásenia si môžete vyzdvihnúť v Dome
kultúry v KNM na č. dv. 43.
– Mestskej knižnici KNM
Dve percentá z daní pomôžu pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí. Všetky potrebné informácie a tlačivá získate priamo v knižnici alebo
na www.kniznica.kysuckenovemsto.sk
– Centru voľného času sv. Jakuba
Podporiť môžete prácu s deťmi a mládežou v centre. Tlačivá si môžete stiahnuť
na www.cvcjakub.sk alebo ich nájdete
v kostoloch a v samotnom centre.
– Judo San KNM
Združenie sa venuje výchove mladých judistov. Zúčastňujeme sa domácich i zahraničných súťaží, o čom svedčia úspechy
našich členov. Informácie a formulár:
http://www.judosan.sk/2percenta/

PRIPOMENUTIE HISTÓRIE
Tým pozornejším neušlo, že na pravom
nábreží rieky Kysuca, pri moste, pribudol
nový objekt. Vznikol z iniciatívy Mareka
Hvolku, ktorý chcel pripomenúť moment
z histórie KNM. Impulzom na vznik myšlienky bola obľúbenosť facebookovej stránky Kysucké Nové Mesto a okolie v premenách času, kde Mário Janík uverejňuje staré
fotograﬁe z mesta a okolia. Fotograﬁe starého mosta zaujali užívateľov sociálnej siete,
a tak Marek Hvolka chcel rozšíriť povedomie o tejto stavbe aj medzi ostatnými ľudmi, nakoľko o existencii, histórii a vzhľade
mosta množstvo ľudí nevie. Mesto KNM sa
zapojilo do výzvy Žilinského samosprávneho kraja v programe Regionálny rozvoj s cieľom podporiť výstavbu miestnej infraštruktúry malých rozmerov. Zámerom projektu

Ďakujeme!

na. Najpoužívanejšie chlapčenské mená boli
Jakub, Matej a Sebastián. Medzi tie netradič-

nejšie mená patrili Sonny, Oliver, Alex Ryan
Simenon, Thobias Martin či Šarlota, Ester,
Margaréta a Alica.
V roku 2017 bolo v KNM spísaných a uskutočnených 22 sobášov pred orgánom štátu,
pred orgánom cirkvi 64 sobášov a dva sobáše
boli s cudzincami. Svoje áno si tak povedalo
88 párov.
Priemerný vek obyvateľov nášho mesta je
40,11 rokov. Tí žijú v 4 926 domácnostiach,
medzi ktoré počas uplynulého roka pribudlo
29 skolaudovaných rodinných domov.

bola realizácia a osadenie
informačnej
tabule o histórii dnes už
neexistujúceho oblúkového mosta
cez rieku Kysuca od jeho
vzniku až po
zničenie v roku 1945. Na projekte spolupracovali viacerí. Mário Janík je autorom textu
na tabuli, Zdeno Hmíra pomáhal s návrhom
a vizualizáciou objektu. Samotná realizácia
kovovej repliky mosta a informačnej tabule bola zverená Strednej odbornej škole
strojníckej v KNM, ktorej žiaci pod odborným vedením svojich vyučujúcich odviedli majstrovské dielo, betónový podstavec

vybudovala stavebná
skupina
Údržby
mesta.
K zdarnému dielu dopomohli aj
pracovníci Mestského úradu KNM
Miriam Jureková
a Ľubomír Ježo.
Replika
mosta
spolu s popisom
stojí od decembra 2017 na mieste pôvodného oceľového mosta na pravom brehu
rieky Kysuca. Bola realizovaná s ﬁnančnou podporou Žilinského samosprávneho
kraja a zatiaľ sa autor nápadu stretáva len
s pozitívnymi ohlasmi. Touto cestou chce
poďakovať všetkým, ktorí mu akokoľvek
pomohli a dúfa, že pamätník sa bude páčiť
obyvateľom mesta i jeho návštevníkom.

ČO HOVORIA ŠTATISTIKY
K 31. 12. 2017 mestský úrad eviduje v KNM
k trvalému pobytu 15 243 občanov. Úbytok
obyvateľov úmrtím alebo odhlásením z trvalého pobytu v roku 2017 predstavoval 395 ľudí.
Naopak, prírastok prihlásením bol 151 obyvateľov a v roku 2017 pribudlo do mesta 139 malých občanov.
Počas dvanástich mesiacov sa narodilo 46 dievčat a 93 chlapcov. Najčastejšie rodičia dávali
dievčatkám mená Soﬁa, Lea, Timea a Simo-

– OZ U psej matere Kysuce – Ranč Korňa
Združenie pomáha nechceným a opusteným zvieratkám.
Údaje:
Obchodné meno: Občianske združenie
U psej matere Kysuce – Ranč Korňa
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 45999783
Sídlo: 023 21 Korňa 430
– Gabike, ktorá trpí detskou mozgovou
obrnou
Finančný príspevok pôjde na pravidelné
rehabilitácie, ktoré sú ﬁnančne veľmi náročné. Rodičia veria, že sa im splní veľký
sen a 6-ročná Gabika sa postaví na nožičky
a zapojí sa do života detí.
Kontakt:
0910/552 644, jarma2711@gmail.com

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

4

ROČNÍK XXV. • FEBRUÁR 2018

i
MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ
PRE SENIOROV

PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA NA ROK 2018

Smer Žilina

Smer KNM

4 45x 48x

4

5 00sa 10x 20x

5 10xi 20i 25x 50x

6 05xsi 07x 15x 18x 20ai 30xsi 35xc
40xd 52xd

6 00xi 00s 05xi 25xc 30xd 35xc 36xs
40x 45a 45xd

7 00xs 10a 22x 30xd 35xs 42x

7 00xs 36

8 00x 10as 15x 30x 40s 50xd

8 15x 30 30bsap

9 00 12xs 30xs 46a 54x

9 00s 05x 30 45x

10 00as 05x 30x

10 10x 30x 30sa 32x 35x

11 00sa 00xd 14bsap 30xd 45x 55

11 00x 00s 25x 25a 30

12 30x

12 00x 00s 00bsap 20x 20sa 30x 45x

13 00x 00sa 04x 35x 35sa 40x 55x

13 05i 30sa 30x

14 10xc 15sa 15x 15xdi 26xci 30sai 45xd
50x 59x

14 00 35x 37x 40x 55x

15 00x 30sa 30xi 59bsap

15 00 30s 30xd 35xc 37x

16 00sa 10a 15x 16s 30xa

16 00xa 30xsa 30bsap 50xs

17 00 27x 35x 50sa

17 00xi 00a 00sai 30x

18 00x 26i 59bsap

18 00 20x 30

19 00

19 30sa 35x

20 00 30x

20 00x 30sa

Začiatok zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom
21 00i 30x
21 35
Meste je stanovený na 13,00 hod.
22 10x 25sa 35x
22 00x 20sai 35xi
Zasadnutie MsZ
x – pracovný deň
d – dni školského vyučovania
a – nedeľa, sviatky
s – v sobotu
p – v piatok
I. štvrťrok
15. marec 2018
c – dni školských prázdnin
_ – cez Oškerdu
II. štvrťrok
14. jún 2018
b – cyklobus, premáva od 6. 7. do 31. 8.
i – ide k/od INA
III. štvrťrok
13. september 2018
Cestovný poriadok SAD je platný od 10. 12. 2017
IV. štvrťrok
13. december 2018

HARMONOGRAM VÝVOZU SEPAROVANÉHO ZBERU PRE RODINNÉ DOMY 2018
V rodinných domoch mesta KNM a v miestnych častiach Budatínska Lehota, Dubie
a Oškerda sa pokračuje aj v roku 2018
so zberom 4 druhov odpadov. Na zabezKomodita (farba vriec)
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Sklo (zelená)
6. 2. 2018
6. 3. 2018
3. 4. 2018
1. 5. 2018
5. 6. 2018
3. 7. 2018
7. 8. 2018
4. 9. 2018
2. 10. 2018
6. 11. 2018
4. 12. 2018

pečenie separovania odpadov v rodinných
domoch, nadväzujeme na zabehnutý systém zberových vriec zelenej, žltej, modrej
a čiernej farby na jednotlivé vytriedené
PET fľaše (žltá)
13. 2. 2018
13. 3. 2018
10. 4. 2018
08. 5. 2018
12. 6. 2018
10. 7. 2018
14. 8. 2018
11. 9. 2018
9. 10. 2018
13. 11. 2018
11. 12. 2018

Papier (modrá)
20. 2. 2018
20. 3. 2018
17. 4. 2018
15. 5. 2018
19. 6. 2018
17. 7. 2018
21. 8. 2018
18. 9. 2018
16. 10. 2018
20. 11. 2018
18. 12. 2018

Kov, Tetra pak (čierna)
27. 2. 2018
27. 3. 2018
24. 4. 2018
22. 5. 2018
26. 6. 2018
24. 7. 2018
28. 8. 2018
25. 9. 2018
23. 10. 2018
27. 11. 2018
27. 12. 2018

Sme radi, že sme aj
takouto maličkosťou
spríjemnili niektorým seniorom záver roka. Prinesené
veci boli vyzbierané
v DC Klub 75 a odovzdané do Centra
sociálnych služieb
Kamence. Ďakujem
všetkým
ženám,
ktoré sa zbierky zúčastnili.
Božena Peťková

ŽENY OPÄŤ POMÁHALI
Tak, ako minulý rok, aj teraz, sa ženy z organizácie Únia žien Slovenska v KNM rozhodli niekomu pomôcť. Veľa ľudí v seniorskom veku býva v zariadeniach sociálnej
starostlivosti. Aj tu si potrebujú zabezpečiť
veci osobnej potreby, čo je pre niektorých
neľahké. Aby to mali niektorí seniori na
záver roka jednoduchšie, členky ÚŽS sa
dohodli a zorganizovali v decembri zbierku
hygienických potrieb. Stôl sa rýchlo zapĺňal
mydlami, zubnými pastami, šampónmi,
holiacimi potrebami…

Zvesti

druhy odpadov. Tieto vrecia sú dopĺňané,
alebo vrátené pri vývoze jednotlivých druhov odpadov.
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SPRAVODAJSTVO

V roku 2017 bola vytvorená nová multisenzorická miestnosť
v Centre sociálnych služieb Kamence. Vďaka projektu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme zariadili miestnosť multisenzorickými komponentmi a nábytkom. Riaditeľka Mgr. Denisa
Smreková slávnostne otvorila jej prevádzku počas Dňa otvorených
dverí. Práca v multisenzorickej miestnosti patrí do inovatívnej
starostlivosti o seniorov s rôznym druhom a stupňom oslabenia
zmyslových funkcií. Miestnosť využívajú prijímatelia
sociálnych služieb každý
deň. Cítia sa v nej veľmi príjemne, radi si tam chodia oddýchnuť, ale tiež aj načerpať
silu do ďalšieho dňa.
Mgr. Zuzana Pilátová

CESTOVNÝ PORIADOK
SAD KNM – ŽILINA A SPÄŤ

abc

NOVINKA PRE MLADÝCH
(pokračovanie zo str. 1)
Rovnaké ciele majú i mladí ľudia v KNM,
vďaka čomu sa pod vedením Lukáša Hrošovského začal kreovať v KNM mládežnícky
parlament. Devätnásti členovia parlamentu
sú predsedami žiackych školských rád ZŠ
a SŠ nachádzajúcich sa na území mesta.
Okrem predsedov sú to však i mnohí aktívni študenti z KNM, ktorí navštevujú školy
mimo miesta svojho bydliska, aby sa zahrnula čo najväčšia škála mladých ľudí.
Doteraz prebehlo pár zasadnutí Mládežníckeho parlamentu v KNM. Študenti sa postupne oboznamujú so všetkým novým, čo
ich čaká a hľadajú ten správny systém vzájomnej spolupráce. Mládežnícky parlament
od nového roka organizuje ﬁlmové štvrtky,
kde sa v miestnosti mládežníckeho parlamentu „YCčku“, premietajú ﬁlmy. Pozvaní
sú všetci mladí ľudia od 13 rokov a žiadne
vstupné sa, samozrejme, neplatí.

ŠKOLSTVO

PRÁZDNINY S CVČ
Jarný prímestský tábor
CVČ Komenského v KNM pripravilo pre
prázdninujúce deti z mesta a okolia počas
jarných prázdniny pestrý poznávací a oddychovo-rekreačný program. Jarný tábor sa
bude konať od 19. do 22. februára s dennou
dochádzkou do 8.00 hod. Program je naplánovaný približne do 15.30 hod. Pripravené je
športové dopoludnie, výlet do Múzea dopra-

Počas mesiaca december členovia mládežníckeho parlamentu vďaka pomoci sponzorov a priateľov v priestoroch klubovne
zabezpečili elektrinu, vodu, kúrenie, novú
podlahu a maľovanie stien. Avšak pomoc
len neprijímali, sami zohnali nábytok a zapojili sa do prác.
Klubovňa alebo YCčko, čo v angličtine znamená YouthClub – mládežnícky klub, sídli
na Vajanského ulici č. 221, v priestoroch
Domu služieb (bývalá predajňa Jaššo). Tieto priestory poskytlo Mesto KNM a zároveň
podporilo študentov v pripravovaných činnostiach. Tento priestor sa bude využívať na
organizovanie všestranných aktivít pre mládež, ako sídlo Informačného centra pre mladých organizácie SYTEV, ako sídlo Európskej
informačnej siete pre mládež a ako miestne
centrum DofE – Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Vždy v pondelok od 13:00
do 17:00 sa v YCčku budú poskytovať informačné služby, či už na národnej alebo európskej úrovni a mladí ľudia môžu prísť sa do-

zvedieť, čo všetko im ministerstvo školstva
ako aj Slovenský inštitút mládeže Iuventa
ponúka a taktiež, čo všetko im ponúka Rada
Európy a Európsky parlament. Od februára
bude klubovňa otvorená v utorky, stredy
a štvrtky od 14.00 do 17.00 hod. ako miesto
stretávania sa pri spoločenských hrách či
pri doučovaní. V utorky sa od 17.00 hod.
bude konať „Cestovateľský utorok”, v stredy „Motivačná streda“ so zaujímavými hosťami, vo štvrtky „Filmový štvrtok“. Piatok
o 16.00 hod. začne programom „Moderovaný piatok“ so spoločenskými hrami či diskusiami, neskôr sa bude konať otvorený večer
pre mladých.
V prípade záujmu kontaktujte:
Lukáš Hrošovský, lukas@sytev.com,
0910/489 591, viac informácií získate tiež
na http://sytev.sk/sk/category/mladez/ a na
FB skupine: Mládežnícka klubovňa YCčko,
Kysucké Nové Mesto.
členovia mestského
mládežnického parlamentu

vy a Hasičského múzea, ﬁlmové predstavenie,
stretnutie so zoológom, návšteva Budatínskeho zámku či kúpeľov Turčianske Teplice
a mnoho iného.
Poplatok 48,50 € zahŕňa obedy, vstupné na
aktivity a cestovné. Prihlásiť sa je potrebné
do 12. februára 2018.

potrebné organizačné informácie získate
priamo v CVČ. Tu sa treba i prihlásiť a uhradiť
poplatok 6,50 € do 12. februára 2018.
Pedagogický dozor vykonávajú zamestnanci
CVČ. Veríme, že vaše dieťa s prežije príjemné
chvíle jarných prázdnin.
Viac informácií o oboch podujatiach
na 041/421 32 94, 0911/383 140,
www.cvcknm.sk

Jarné prázdniny v Aquarelaxe
Dňa 23. 2. 2018 počas jarných prázdnin organizuje CVČ Komenského v KNM Jarné prázdniny v Aquarelaxe v Dolnom Kubíne. Všetky

ANGLIČTINA JE ZÁBAVNÁ
V rámci projektu Angličtinou za lepšiu
budúcnosť, ktorý je spoluﬁnancovaný
z programu Európskej únie Erasmus+, sa
na ZŠ Nábrežná v KNM uskutočnili dve
zaujímavé aktivity. Tie nadviazali na letné
stáže pedagógov anglického jazyka v Británii a Írsku. V januári sa podelili o svoju
nezabudnuteľnú skúsenosť s inými vyučujúcimi z Kysúc a usporiadali vzdelávacie
podujatie, na ktorom kolegom priblížili
program Erasmus+, e-twinning i zrealizované zahraničné pobyty. Cieľom podujatia
bolo motivovať učiteľov cudzích jazykov
zapojiť sa do spomínaných programov, ale

POMÔŽTE ZVIERATKÁM
Pretože OZ U psej matere v Korni (psí útulok) nedostáva mesačný príspevok od miest
a obcí, ako niektoré iné útulky, ale je odkázaný len na príspevky od darcov, prosíme
ľudí o príspevok. Pri nákupe v obchode
CHOV-EX KNM na sídlisku Kamence môžete podarovať niečo malé aj tým zvierat-

taktiež im odovzdať tipy na zaujímavé aplikácie a kultúrne aspekty anglicky hovoriaceho Írska, ktoré môžu implementovať do
kám, ktoré nemajú to šťastie
byť vo svojich
rodinách. Slúži
na to krabica
umiestnená
hneď pri vstupe.
Potešia
aj maličkosti

svojich vyučovacích hodín. Pre žiakov školy
zorganizovali vyučujúce začiatkom decembra zážitkovú aktivitu, vďaka ktorej sa pozreli na angličtinu z iného uhla pohľadu
a v netradičnom víkendovom čase. Na akcii „Angličtina je zábavná“ objavili nové IT
aplikácie a spoznali ďalšiu anglofónnu krajinu, ktorej sa v rámci učebných osnov na
školách venuje len málo priestoru. A keďže
žiaci radi súťažia, na záver si preverili svoje pamäťové schopnosti využitím tabletov
a mobilov.
Za podporu pri realizácii projektu ďakujeme aj vedeniu školy a ochotným ekonómkam.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
v podobe maškŕt, granúl a aj vecí ako deky,
obliečky, väčšie kusy oblečenia. Ďalšou možnosťou je priamy ﬁnančný príspevok na číslo
účtu IBAN SK0509000000000314092024.
Pre viac informácií kontaktujte
0903/307 682.
Ďakujeme.
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Krásne dámy, elegantní páni, výborná
hudba, skvelé jedlo a fantastická zábava.
Takto by sa dal charakterizovať deviaty
ročník rybárskeho plesu v KNM, ktorý sa
konal v sobotu 19. januára v dome kultúry.
Vo vstupnej hale účastníkov vítala cimbalová skupina Jedľovina a každá dáma dostala malú pozornosť v podobe žltej ruže. Na
úvod všetkých privítal predseda organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Ľubomír
Mičian, o úvodný program sa postarali deti
zo Základnej umeleckej školy v KNM a počas večera prítomným do tanca hrala skupina Primátor.
Hlavnou hviezdou včera bola skupina
Drišľak, ktorá sa predviedla so svojim estrádnym programom prispôsobeným ry-

KYSUCKÁ FANTASY
Fantasy literatúra sa v ostatnom období
teší u ľudí čoraz väčšiemu záujmu. Začalo
to Pánom prsteňov, pokračovalo Harrym
Potterom a v súčasnosti sú v obľube Hry
o tróny. Nesmieme zabúdať na to, že aj
na Slovensku máme spisovateľov, ktorí
sú úspešní v tomto žánri. Najznámejším
menom v oblasti slovenskej fantasy
literatúry je nepochybne Juraj Červenák, ale
ani mená ako Dušan Fabian, či Alexandra

KYSUCE NA STARÝCH
POHĽADNICIACH
Koniec minulého roka bola bohatý
na prírastky knižných titulov autorov
z nášho mesta. Proti prúdu: Kysuce na
starých pohľadniciach je názov novej knihy,
ktorá mapuje históriu Kysúc. Proti prúdu
rieky Kysuca navštívi takmer všetky obce

V KNIŽNICI
1 565 NOVÝCH KNÍH
(pokračovanie zo str. 1)
čitatelia zadali okolo 73 000 svojich požiadaviek. Knižnicu neobišlo ani 32 dobrovoľníkov, ktorí v roku 2017 odrobili množstvo
hodín bez nároku na odmenu. Z uvedených
údajov sa dá vytušiť, že používatelia knižnice začali vo väčšej miere využívať online
služby, ale i tak netreba zabúdať na osobnú
návštevu knižnice, kde pracujú knihovníčky, ktoré vám podajú viac informácií ako
katalóg a pomôžu nájsť spôsob vyriešenia
vašej informačnej požiadavky. Teší nás tiež, že v KNM sú
aktívnymi čitateľmi deti do
15 rokov. Radi však v našich
priestoroch privítame všetky vekové skupiny čitateľov,
veď zakúpené množstvo kníh

Zvesti

bárskej téme večera. Prítomných zabavili a tí sa
zhodli na profesionálnom
prístupe skupiny, ktorá
prišla neuveriteľne precízne pripravená na nás
rybárov a mnoho ľudí si
myslelo, že skupina patrí
medzi kysuckých rybárov.
Počas celého plesu bola
výborná nálada v krásne
vyzdobenej sále. O polnoci sa žrebovala tombola
a tí šťastnejší si odniesli
aj veľmi pekné ceny. Ako už býva na rybárskom plese tradíciou, v tombole boli aj živé
ryby. No tento rok dvoch kaprov z tomboly
vyhrali rybári telom aj dušou. Svojich vyhratých kaprov, ešte v noci počas plesu, boli
Pavelková
nie
sú
slovenským čitateľom
úplne neznáme.
Týmto by sme našim
čitateľom radi dali do
pozornosti aj meno
Andrej Kollárik, ktorý
žije v KNM a v mestskej
knižnici
si
môžete
prečítať jeho prvotinu
s názvom Nezorné
polia. Ide o prvý diel
a mestá na Kysuciach
a priblíži nám ich
starú tvár. Ukrýva
viac ako 200 fotograﬁí
obcí od Budatínu až
po Makov. Autormi
sú Anton Laš a Karol
Masnica z KNM.
svedčí o tom, že každý si nájde niečo podľa
vlastného vkusu a potreby. Ako ďalšiu štatistickú zaujímavosť môžem uviesť, že až
70 % registrovaných čitateľov tvoria ženy.
Lákadlom pre mnohých by mohlo byť i to,
že knižnica pravidelne odoberá 26 titulov
periodík, novinkami sú Báječná žena a Tvorivé bývanie.
Počas roku 2017 knižnica úspešne zrealizovala 4 projekty podporené MK SR, ŽSK
a dva z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Zamerané boli na technické vybavenie, nákup nových kníh i interiérového
zariadenia.
Dotácie sumárne predstavovali výšku 6 350 €.
Zaujímavým projektom je
i ten s názvom Jednu knihu ročne (knižnici). Jeho
mottom je: Kúpiť – prečí-

pustiť do Neslušanky a po návrate si pripili
na ich dlhý život v tejto priehrade.
Marián Mihalda

z pripravovanej série o ľuďoch so
schopnosťou stať sa neviditeľnými.
Kniha je neveľká rozsahom, ale od
úplného začiatku dokáže človeka
vtiahnuť do deja. Zaujímavosťou sú
pasáže, kde sa dozviete viac o živote
vo ﬁktívnom svete, ktorý Andrej
Kollárik vytvoril. Ak chcete podporiť
rodáka z Kysúc v ďalšom písaní, radi
vás privítame v mestskej knižnici,
kde si jeho knihu môžete požičať.
Mgr. E. Kučáková
V prípade záujmu je možné knihu objednať na
e-mail adrese: protiprudu2017@gmail.com.
Cena knihy je 16 €.
tať – darovať. Ide o darcovský projekt, kedy
verejnosť daruje knižnici nové či zaujímavé
knihy. V roku 2017 sa do projektu zapojilo 52 darcov a do fondu knižnice pribudlo
231 knižničných jednotiek darom. Zoznam
darcov, darovaných kníh i kníh, ktoré knižnica hľadá do fondu nájdete na webovej stránke www.kniznica.kysuckenovemesto.sk.
Novinkami uplynulého roku 2017 je, že informácie a fotograﬁe o knižnici nájdete na
Instagrame – kniznicaknm. Druhou novinkou
vychádzame v ústrety zábudlivým čitateľom,
majú možnosť načítať si čiarový kód preukazu do svojho mobilu a prezentovať sa takýmto
elektronickým preukazom. Samozrejme, svoju
totožnosť preukážu občianskym preukazom.
A čo dodať na záver? Knižnice a knihovníctvo na Slovensku i vo svete sa neustále mení.
Je škoda, ak niekto nenavštívi knižnicu, len
preto, že u neho stále prevládajú stereotypy
či predsudky. Dnes sú knižnice plné nových
náučných kníh či beletrie, modernej techniky,
elektronických zdrojov a usmiatych knihovničiek ochotných pomôcť.
D. Š.
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IX. RYBÁRSKY PLES

i
SPOMIENKY
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 7. 2. 2018 si pripomenieme 2. výročie
úmrtia
Ing. Miroslava KRÁLIKA z Kysuckého
Nového Mesta
S úctou a vďakou spomínajú mama a sestra
s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 2. 1. 2018 sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia môjho manžela, otca, starého
a prastarého otca
Antona ŠIMA
Smútiaca manželka a synovia s rodinami.

Dňa 3. 2. 2018 si pripomíname 2. výročie
úmrtia
Jana LACKA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia,
nevesta, vnúčatá a ostatná rodina.

Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá
do polí,
srdce Tvoje dobré večný pokoj našlo a viac Ťa
už nič nebolí.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 21. 1. 2018 sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
syn
Martin CHOVANEC z Kysuckého Nového
Mesto
S láskou spomínajú rodičia, brat Lukáš
s manželkou Marikou a celá smútiaca rodina.

Dňa 13. 2. 2018 si pripomenieme 2. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
František TULEC z Kysuckého Nového
Mesta, rodák z Horného Vadičova
V modlitbách a s láskou v srdci spomína celá
rodina.

Dňa 16. 1. 2018 sme si pripomenuli
nedožitých 62 rokov a zároveň smutné piate
výročie úmrtia nášho otca a starého otca
Ervína PRIEČKA
S láskou a úctou spomínajú manželka a obaja
synovia s rodinami.

Dňa 13. 1. 2018 ubehlo už 15 rokov, čo nás
vo veku 38 rokov opustil
Milan URBANÍK z Horného Vadičova
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, krátku
modlitbu.
Smútiaca rodina.

Občas si želáme, aby sme mohli niekoho
zniesť z neba,
stráviť s ním ešte jeden deň, dať mu ešte
jednu pusu, jedno objatie.
Počuť ešte raz jeho hlas a dostať poslednú
možnosť povedať: Ľúbim Ťa.
Dňa 15. 2. 2018 si pripomenieme 2. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý syn,
otec, brat, druh, švagor
Vladimír SMETANA
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
S láskou spomíname.

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 4. 2. si pripomíname 4. smutné výročie
úmrtia manžela, otca a starého otca
Emila LULEKA
S láskou a úctou spomínajú manželka Ľudmila
a dcéry s rodinami.

Dňa 14. 2. 2018 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia našej milovanej manželky,
mamy, dcéry, sestry, švagrinej a nevesty
Mgr. Gabriely KUDLOVEJ, rod. Fabčinovej
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomína manžel, syn, mama,
brat s rodinou a svokra.

Dňa 25. februára 2018 uplynie 5 rokov,
odkedy nás opustila naša drahá
Anna BILÍKOVÁ
Ďakujeme za cestu, ktorou si s nami išla,
za ruky, ktoré nám toľko pomáhali.
Ďakujeme za to, že si bola,
za každý deň, ktorý si s nami žila.
S láskou spomínajú manžel a dcéry
s vnúčatami.

Zvesti
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POĎAKOVANIE

OPUSTILI NÁS

Anna JANÁČIKOVÁ
Ing. Vladimír PUKALÍK
Jozef VOJTECH
Angela MATUŠKOVIČOVÁ
Darina HALUŠKOVÁ
Milan BUGÁŇ
Paulína MIKSOVÁ
Mária HRANKAYOVÁ

„Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku
v duši…“
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s našou manželkou, mamou, babkou
a švagrinou
Helenou VALENTOVOU,
ktorá nás opustila dňa 11. 12. 2017 vo veku
60 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

†
†
†
†
†
†
†
†

78 rokov
60 rokov
67 rokov
79 rokov
74 rokov
62 rokov
96 rokov
70 rokov

NARODENIE DETÍ
Sonny Jantošík,
Soﬁa Petková,
Peter Mizera, Matej
Macáš, Soﬁa Čičalová,
Timea Lokajová,
Thobias Martin Štrbák,
Karolína Králiková (prvé
narodené dieťa v KNM
v roku 2018),
Martin Kykloš,
Timea Klimková,
Elisa Blahová,
Anna Slováková,
Nina Stročková

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s našou milovanou
mamou, babkou a prababkou
Angelou MATUŠKOVIČOVOU,
ktorá nás opustila dňa 8. 1. 2018 vo veku
79 rokov.
Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí
Vdp. kaplánovi Belkovi a pohrebnej službe.
S úprimnou vďakou dcéra a syn s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostanú v nás.
Ďakujeme príbuzným a známym za prejavenú
sústrasť, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke s
Ivanom GAŠŠOM,
ktorý nás opustil 18. 12. 2017 vo veku
89 rokov.
Naše poďakovanie patrí Vdp. dekanovi
Holbičkovi, Vdp. kaplánovi Belkovi
a pohrebnej službe.
S úprimnou vďakou dcéry a syn s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
priateľom, spolužiakom a susedom, ktorí
sa prišli dňa 19. 12. 2017 rozlúčiť s našim
milovaným
Jaroslavom SOMOROVSKÝM
Vďaka patrí aj p. kapl. Ivanovi Belkovi
za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Zhasli oči, odišiel úsmev, utíchol hlas,
mala som rada život a všetkých Vás.
Po dlhej chorobe nás dňa 23. 12. 2017 vo veku
77 rokov opustila naša manželka, matka,
babka a prababka
Gabriela PAVLUSOVÁ z Kysuckého Lieskovca
Úprimne ďakujeme príbuzným, známym,
priateľom, susedom, rodine za kvetinové dary,
slová útechy, prejavenú sústrasť a účasť na
poslednej rozlúčke. Zároveň ďakujeme pánovi
dekanovi Mariánovi Šurabovi, DHZ Kysucký
Lieskovec a DHZ z okresu Kysucké Nové
Mesto za dôstojnú rozlúčku s našou drahou
zosnulou.
S úctou smútiaci manžel s rodinou.

Zvesti

Pred pár dňami začal nový rok aj pre opatrovateľky, ktoré pracujú
v našom meste a nie je ich málo. Niektoré túto náročnú prácu robia
roky, iné sú nováčikovia a zisťujú, že práca každej z nich je náročná,
a to nielen po fyzickej stránke. Ľudia odkázaní na opatrovateľskú
službu sú vďační aj za to, že im zabezpečia hygienu, jedlo, lieky…, ale
hlavne za to, že ich chápu, vypočujú a majú na nich čas. Práve čas je
v tejto uponáhľanej dobe najväčší nedostatkový tovar a veľakrát je
opatrovateľka jediným spojivom opatrovaného s okolitým svetom.
Každému z nás sa môže stať, že príde situácia, kedy bude odkázaný na
pomoc opatrovateľky. Vážme si preto ženy a dievčatá, ktoré túto fyzicky
a psychicky náročnú prácu vykonávajú. Možno nie vždy sa im stihnú
poďakovať, preto chcem za všetkých vyjadriť vďaku opatrovateľkám,
ktoré pracujú nielen rukami, ale aj srdcom a za všetkých im povedať
veľké ĎAKUJEM a zároveň v tomto roku popriať hlavne veľa zdravia,
síl, šťastia a lásky nielen v práci, ale aj v osobnom živote.
Bc. Janka Virdzeková, MsÚ Kys. Nové Mesto

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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i
Správne znenie tajničky z čísla 1/2018 znie:
„… ale chce len chválu.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Katarína Kubová, Budatínska
Lehota 169 – 6,00 €, 2. Kristián Červenec, Clementisova 1350, KNM – 5,00 €,
3. Zuzana Jedináková, Hviezdoslavolar, moa,
Loki, Lia

obrat

1. časť
dvojhláska
tajničky

predpona
(ekologický)

veru

dopočuje
sa

oddelil
zapnuté

veď

2. časť
tajničky
peňažná
poukážka

bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 2. 2018.

vyvaľuj
oči

gibon
bieloruký

oslovoval
Ludolfovo
si
labilnosť
číslo
zámenom
oni

ibidem
(skr.)
obsial

severský
boh
učením
vštep

ojoj

Adam
(dom.)

mongolský
pastier
saním
načerpal
vyhynutý
pštros

tetanus
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

podarúnok

obarová
polievka
patriace
Otovi

egyptský
boh
slnka

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

va 784, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa
v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 2/2018 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát

osobné
zámeno

kypri
pluhom
kód
Delaware

kazili
hektoliter
(zn.)

3. časť
tajničky

astien

tlakom
nepoškoď

cudzie
ženské
meno

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



Napoleon: Úspech sa vždy a … dokončenie v tajničke krížovky

2


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

2

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2018 znie: „drahokam“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Maťko Svrček, ČSA 1301,
KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM
v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod., najneskôr
do 28. 2. 2018. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM,
Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí
do mestskej knižnice najneskôr do 20. 2. 2018, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

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

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Zvyšok po spálení.
2. Ozdoba na hlave jeleňa.
3. Hlavné mesto Česka.
4. Križiak.
5. Psíček.
6. Menší vodný tok.
7. Mier.
8. Ohrady.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.

Zvesti
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TURISTI
NA PRELOME ROKOV
Na začiatku roka usporiadal Športklub turistiky KNM podujatie Novoročný výstup na Tábor,
ktoré sa konalo v prvý deň nového roku 2018.
Tomu však predchádzali dve turistické akcie ešte
zapísané s dátumom 2017, a to Silvestrovský
výstup na Ľadonhoru a jeden z najpopulárnejších turistických výstupov Štefanský výstup na
Vreteň (819,9 m n. m.). Konal sa už jeho 36. ročník dňa 26. decembra. Pri teplote okolo -2 °C sa
vybralo z Radole od pivárne u Kultána 518 zaevidovaných milovníkov prírody na Vreteň. Skutočný počet bol určite vyšší, nakoľko všetci ľudia
sa na štarte nezapísali. Počasie bolo opäť skúpe
na sneh a vôbec nič nenasvedčovalo tomu, že ma
kraľovať zima. Štart bol priebežný, aby turisti po
trase vystupovali v určitých odstupoch a nezavadzali si. Aj napriek tomu v určitých miestach to
vyzeralo ako kedysi v prvomájovom sprievode.
Tesne pod vrcholom turistov privítal prístrešok
a drevený kríž, pri ktorom horelo množstvo sviečok za našich zosnulých priateľov a známych. Tu
si ľudia na chvíľu oddýchli, občerstvili sa teplým
čajom a inými vianočnými dobrotami. Po príchode na vrchol sa hmla rozplynula a ukázali sa
pekné výhľady na mesto a čiastočne aj na okolie.
Na vrchole sa účastníci zapísali do vrcholovej
knihy návštev. Postupne všetci účastníci zostúpili v poriadku do cieľa v Radoli do obecného

HÁDZANÁRI PRIVIEZLI
BRONZ
Druhý z trojdielnej série turnajov spoločnej Česko-slovensko-poľskej ligy sa konal 13. – 14. januára v Diakovej. V tejto obci v tesnej blízkosti
Martina má vybudovaný svoj domovský stánok tím THA
Martin.
Otvárací
zápas turnaja zohrali hráči MŠK KNM
s domácim THA
Martin. Kysučania
zvíťazili presvedčivo 23:12. V druhom
zápase rozdrvili poľský tím MÚKS Siódemka
Mysłowice 31:10 a prvý hrací deň uzavreli tretím
víťazstvom v sérii nad druhým poľským zástupcom MK Ustroń po dramatickom a napínavom
priebehu 16:15.
Druhý hrací deň nás čakali favorizované české
výbery, ktoré ašpirovali na víťazstvo v turnaji. Na
úvod chlapcov čakali rovesníci z RHC Karviná.
Ani bojovný a oku lahodiaci výkon však chlapcom napokon na neskoršieho víťaza turnaja
nestačil a podľahli mu 16:24. Hráči z Karvinej
prevalcovali každého, kto sa im postavil do cesty
za víťazstvom v turnaji, avšak Kysučania s nimi
uhrali najlepší výsledok zo všetkých tímov. V poslednom zápase nás čakal druhý český zástupca
RHC Frýdek-Místek. Situácia v turnaji sa vyvinu-

Zvesti

úradu. Trasa merala približne 6 km/450 m prevýšenia, dosť náročná pre tých, čo dožičili svojmu telu počas sviatkov veľa kalórií. Na obecnom
úrade v Radoli každý účastník dostal pamätný
list, pohár, magnetku s logom výstupu, malé
občerstvenie a okrem toho mnoho iných mimoriadnych cien získali ďalší účastníci:

najmladší účastník: Dršman B. 1 r.; Lašová M.
1,5 r.; Milová K. 2 r.
najskôr narodení účastníci: Naumová J. 79 r.
KNM; Lukačová B. 76 r. KNM; Šimun J., 85 r.
ŽA; Kučera R. 85 r. ŽA.

la tak, že tento zápas bol zároveň bojom o strieborné medaily. Ani tomuto duelu nechýbal náboj,
nasadenie a bojovnosť. Chlapci z MŠK KNM začali lepšie a prvý polčas vyhrali. Postupne však
začala na nich doliehať únava a náš súper začal
náskok sťahovať, až sa
dve minúty pred záverečnou sirénou ujal vedenia.
Aj keď táto skutočnosť
zapôsobila na chlapcov
skľučujúco, nepoddali sa
a v záverečných sekundách zachránili 1 bod
vyrovnávajúcim gólom
z trestného hodu. Napokon mali tímy MŠK a Frýdku-Místku rovnaký
počet bodov a o striebre rozhodol rozdiel v skóre,
ktorý mali lepší hráči FM.
O ďalší úspech kysuckonovomestskej mládežníckej hádzanej sa postarali hráči v zostave:
Lukáš Janík, Timotej Lulek – Branislav Bosý,
Juraj Jánošík, Benjamín Beláček, Martin Piňák,
Adam Ďurana, Andrej Beleš, Lukáš Vavro,
Martin Javorík, Šimon Čuraj a Enrico Fanizzi.
Tréneri: Michal Tomasta, Branislav Podolák
a Pavol Kubala. Vedúci mužstva: Mário Janík.
Organizátori vyhlásili aj All-Stars tím, kde boli
ocenení najlepší hráči na jednotlivých postoch.
Najlepším brankárom turnaja sa stal Lukáš
Janík a najlepšou pravou spojkou Adam Ďurana.
Mário Janík

najvzdialenejší účastníci: Lančiarič I. Kanada;
Mciaxosh L. Anglicko; Brechemacherová G. Rakúsko; Otčenašová A. a V. Nemecko.
najvzdialenejší a najvernejší oddiel: 7-členný oddiel KST AHA Čierne
najpočetnejšia rodina: Dubeňová, 13 čl. Radoľa;
Mácova, 11 čl. KNM, BA, NL.
Chceme poďakovať sponzorom,
vďaka ktorým táto
akcia má svoje
meno a je jednou
z najvyhľadávanejších na severe
Slovenska: Sklenárstvo u Jakuba,
Obec Radoľa, Pohostinstvo u Mičiana, Code s.r.o.,
Drogéria
Bona,
Stavbyt Radoľa,
Tlačiareň Jánošík,
Piváreň u Kultána,
K[&]K s.r.o., Mestský úrad KNM, Občerstvenie
Zásek, Hostinec u Pražačky, Marpal s.r.o., Doall.
s.r.o.
O Silvestrovskom výstupe na Ľadonhoru a Novoročnom na Tábor môžete viac prečítať na webovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk
Teodor Bráciník

PLAMEŇ V RUDINE
Dňa 6. 1. 2018 sa konalo okresné kolo zimných halových hier mladých hasičov Plameň 2017–2018 v Rudine. Zúčastnilo sa ich
18 kolektívov, 12 chlapčenských a 6 dievčenských. V kategórii chlapcov zvíťazil kolektív
z DHZ KNM. Gratulujeme!

Na obrázku je víťazné družstvo:
Robert Pištek, Laura Chúpeková, Ľubomíra Chúpeková, Klaudia Chúpeková a vedúci kolektívu
Peter Kubík. (ak je v tíme aspoň jeden chlapec,
je družstvo zaradené do kategórie chlapci – pozn.
redakcie)
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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

2. 1. – 31. 12. 2018
Mestská knižnica
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara Mariána Čapku
vás pozývajú na prezentačné výstavy svojich obrazov. Vo februári vystavuje Magda
Gorušová.

10. 2. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová zábava
Vystúpia FS Jedľovina, mažoretky Asanka, tanečné súbory Terra a Niagara. Hrať
bude skupina VIVA Band a o polnoci príde
pochovávanie basy. Účasť vo fašiangových
maskách vítaná.
vstupné: 8 € (pivo,
káva)

KULTÚRNE SPEKTRUM

3. 2. 2018
Javorníky
Výstup na Melocik, Stratenec, Malý Javorník, Portáš a Čertov v Javorníkoch.
3. 2. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
XV. reprezentačný ples mesta
Mesto KNM pozýva na XV. reprezentačný
ples mesta. Hrá hudobná skupina Timex
a bratia Minárikovci. Pripravený je bohatý
kultúrny program a tombola. Hosť večera:
Vertigo tanečno-akrobatická skupina.
vstupné: 30 € (večera, víno, káva, prípitok, minerálka)

11. 2. 2018, 14.30 h.
Dom kultúry KNM
Karneval pre najmenších
MKŠS a CVČ v KNM pozýva všetky deti
na detský karneval. Prezentácia masiek od
13,30 hod. Príďte sa zabaviť pri hudbe, súťažiach a tombole. O dobrú nálada sa postarajú šašovia.
vstupné:
1€

11. 2. 2018, 15.00 h.
Mariánsky kostol
Koncert zborovej tvorby
ZUŠ pozýva na 14. ročník obľúbeného Koncertu zborovej tvorby. Vystúpia spevácke
súbory z KNM a okolia.
4. 2. 2018, 14.30 h.
CVČ sv. Jakuba
Karneval
Detský karneval pre všetky deti.
vstupné: 1 €
9. 2. 2018, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

12. 2. 2018, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová harmonika
ZUŠ KNM, Mesto KNM a Občianske združenie priateľov hudby pozýva na 12. ročník
hudobného stretnutia amatérskych a profesionálnych harmonikárov a heligonkárov
z Kysúc a okolia.

10. 2. 2018
Moravsko-Sliezske Beskydy
Turistika na Tetřev, Slavíč a Ostrý.

13. 2. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
To najlepšie od…
MKŠS KNM vás pozýva na hudobno-zábavný program, v ktorom vystúpi Veselá trojka
Pavla Kršky a Progres z Čerenian. Moderuje
Števo Hruštinec.
vstupné: 9 €
18. 2. 2018
Javorníky
Turistika na Semeteš a Jakubovský vrch.
19. - 23. 2. 2018, 18.00 – 20.00 h.
Kysucká hvezdáreň
Mimoriadne prázdninové pozorovania
nočnej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pripravila
prázdninové večerné pozorovania na Kysuckej hvezdárni v KNM. Pozorovať je možné len v prípade jasného počasia. Pripravená je prehliadka najväčších skvostov zimnej
oblohy.
Informácie na: www.astrokysuce.sk,
t. č.: 041/421 29 46

24. 2. 2018
Moravsko-Sliezske Beskydy
Turistika na Bílsky okruh.
14. 3. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
To nemá chybu
Radošínske
naivné
divadlo pozýva na divadelnú hru autora
Stanislava Štepku. Horká komédia o spätnom naprávaní starých chýb, v ktorej hrajú Stanislav Štepka, Maruška Nedomová,
Simona Miháliková, Zuzana Norisová alebo Barbora Švidraňová, Jozef Adamčík,
Michal Kubovčík alebo René Štúr, Samuel
Spišák alebo Ondrej Hraška, Marcela Cmorejová alebo Juraj Haško, Ladislav Hubáček
a Vladimír Svítek.
vstupné: 15 €
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