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BLAHOŽELANIE ŽENÁM
História Medzinárodného dňa žien sa začala písať ešte pred prvou svetovou vojnou. Je
spomienkou na štrajk a protest krajčírok z roku 1908, ktoré bojovali za zlepšenie pracovných podmienok, zrušenie desaťhodinového pracovného času a vyššie mzdy.
Tento rok si už po 110.-krát pripomíname túto udalosť sviatkom MDŽ. Na Medzinárodný deň žien môžeme vyjadriť všetkým ženám slová úcty a vďaky. Každá si to zaslúži,
ženy sú darkyňami života, hrdinkami všedných dní, múzami umelcov, manželkami, mamami…
Preto Vám, milé ženy, k Vášmu sviatku,
ktorý oslávite 8. marca, prajem, aby ste mali
dosť síl naďalej byť silnými a tvorivými ženami. Prajem Vám veľa lásky od najbližších,
zdravie, pohodu a úspechy. Nech je tento
deň pre Vás výnimočný.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

V roku 2017 sa kysuckonovomestským
športovcom darilo, zbierali úspechy
a tituly na slovenskej, európskej či svetovej úrovni. Tí najúspešnejší boli odmenení na vyhodnotení každoročnej
ankety Športovec roka 2017. Slávnostné
stretnutie sa konalo 20. februára v obradnej sieni mestského úradu. V úvode
sa prítomným prihovoril primátor mesta, poďakoval športovcom, nielen tým,
ktorí si v ten deň odniesli ocenenie, ale
všetkým, čo svojimi športovými výkonmi
reprezentujú mesto. Výsledky ankety sú
nasledovné:
Lucia Ševčíková, šachistka, ktorá sa
dostala do reprezentácie Slovenska.
Na majstrovstvách EÚ v kategórii dievčat
do 12 rokov získala zlatú medailu a je na
8. mieste na svete.
Kristína Hlavatá je brankárka Florbalového klubu v KNM. Reprezentovala

viac na str. 11
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MILÍ KYSUČANIA!
Dňa 1. 2. 2018 došlo k redukcii počtu lekárskych posádok záchrannej zdravotnej
služby na Slovensku, v rámci ktorej bola
zrušená aj Rýchla lekárska pomoc (ďalej „RLP“) v Kysuckom Novom Meste.
Znamená to, že v ďalšom období nebude
v posádke záchrannej sanitky lekár, ale iba
zdravotník a šofér, čím sa výrazne zhorší
kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom, kde je potrebný čo najrýchlejší zásah lekára.
V prípade stanice RLP KNM sa jedná o posádku, ktorá mala druhú najvyššiu vyťaženosť z RLP v Žilinskom kraji. Zároveň
mala aj významné postavenie z dôvodu
cesty I. triedy medzi Žilinou a Čadcou

(I/11). Táto komunikácie je v súčasnosti najzaťaženejšia cesta v SR, čo vedie aj
k častým dopravným nehodám na tomto
úseku. Posádka RLP KNM tiež okrem primárnych zásahov a výjazdov zabezpečovala aj transport pacientov na umelej pľúcnej
ventilácii, s infarktom srdca, či pri náhlej
cievnej mozgovej príhode na pracoviská
v Bratislave, Banskej Bystrici a Martine.
Na vzniknutú situáciu mesto urýchlene
reagovalo žiadosťami o zachovanie RLP
na Žilinskom samosprávnom kraji aj na
Ministerstve zdravotníctva SR. Vážnosťou
situácie sa zaoberal na svojom zasadnutí
aj ZMO – Dolných Kysúc, kde bolo rozhodnuté okamžité spustenie petície občanmi

že výstavba diaľnice D3 je prioritou tejto
vlády, a tiež, že sa snažia dodržať stanovené
termíny harmonogramu prác štyroch nezačatých úsekov diaľnice. Oproti predošlému
obdobiu je zmena v tom, že privádzač do
KNM je vyčlenený z etapy Brodno – KNM
ako samostatná stavba. Čo sa týka projektovej prípravy a výkupu pozemkov je najlepšie
pripravený a má sa realizovať ako prvá stavba. Výberové konanie na dodávateľa stavebných práce má byť vykonané do konca tohto
roka a samotné začatie výstavby je podľa
predloženého harmonogramu naplánované
na 2. polovicu budúceho roku 2019.
Členovia petičného výboru sa zaujímali aj
o ﬁnančné prostriedky, ktoré boli prisľúbené v roku 2017, mali byť určené na projek-

tovú prípravu a výkup pozemkov. Zo strany
NDS aj MD SR boli informovaní o tom, že
v roku 2017 sa tieto prostriedky neminuli
a mali byť presunuté do tohto roku. Táto
skutočnosť by nemala mať vplyv na deklarované termíny uvádzané v harmonogramoch na ostatné 3 etapy Brodno – KNM,
KNM – Oščadnica a Oščadnica – Čadca
Bukov. Členom petičného výboru bolo prisľúbené, že koncom apríla sa uskutoční ďalšie stretnutie, kde tieto a ostatné ﬁnančné
prostriedky potrebné na výkup pozemkov
a prípravu projektovej dokumentácie budú
petičnému výboru predložené vo forme konkrétnych položiek ﬁnančného plánu NDS na
tento rok a výhľadovo na ďalšie 2 roky.
O výsledkoch ďalšieho stretnutia budeme
verejnosť informovať.
D. Š.

objektívne informácie o výkone žiakov
pri vstupe na vzdelávací stupeň. Testové
úlohy boli zamerané na logické myslenie,
porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov
v praktických súvislostiach. Testovanie sa
uskutočnilo na 1 481 školách a testy písalo

45 080 piatakov. Objektívnosť testovania
bola zabezpečená prostredníctvom externého dozoru. V každej triede bol počas
testovania prítomný pedagogický zamestnanec inej ZŠ.
Žiaci všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta KNM dosiahli
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PETIČNÝ VÝBOR VYHODNOCOVAL HARMONOGRAM PRÁC
Dôležitým záverom z pracovného stretnutia
zástupcov petičného výboru s premiérom
SR Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom
Viktorom Stromčekom za účasti poslancov
NR SR, ktoré bolo reakciou na otvorený
list petičného výboru premiérovi a predsedovi NR SR ohľadom dostavby diaľnice D3
na konci októbra minulého roku bol tiež
dohovor, že štátny tajomník v spolupráci
so zástupcami NDS a petičného výboru zabezpečí spracovanie harmonogramu prác,
ktoré by sa mali vykonať do konca tohto
volebného obdobia. Na základe dohovoru
mal byť tento harmonogram pravidelne
kontrolovaný a vyhodnocované jeho plnenie pri pravidelných stretnutiach štátneho
tajomníka s petičným výborom.
V pondelok 12. februára preto navštívil mestský úrad v KNM riaditeľ sekcie cestnej dopravy a komunikácií Peter Varga, MBA, MSc.
a vedúci oddelenia investičnej prípravy
diaľnic Ing. Tomáš Pollák. Stretnutia sa zúčastnili tiež zástupcovia petičného výboru
Ľubomír Jánoška, Ján Hartel, Jozef Grapa,
Matej Fabšík a Anna Mičianová. V úvode
Tomáš Pollák prítomných informoval, že
práve v týchto dňoch projektant už spracováva technickú štúdiu ohľadom dočasných
riešení dopravnej situácie v meste a na ceste
I/11, ktoré by mali poslúžiť v dobe, kým sa
nezrealizuje diaľnica D3. Peter Varga z MD
SR ubezpečil zástupcov petičného výboru,

VEDOMOSTI PIATAKOV
NAD PRIEMEROM
Dňa 22. 11. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Vedomosti sa overovali z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Cieľom samotného testovania bolo získať

okresu Kysucké Nové Mesto za zachovanie RLP v KNM.
Občania môžu podporiť petíciu podpísaním petičných hárkov, ktoré sú k dispozícii na zberových miestach v obchodoch:
COOP Jednota, Lidl, Billa, ďalej v dome
kultúry a MsÚ KNM. Petíciu je možné podpísať aj elektronicky, elektronická verzia je
dostupná na stránke www.peticie.com.
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výsledky z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry, ktoré presahujú úroveň
celoslovenského priemeru. Priemerná
úspešnosť žiakov z KNM v teste z matematiky bola 72,93 % (celoslovenská úspešnosť 64,7 %), v teste zo slovenského jazyka

a literatúry bola 69,36 % (celoslovenská
úspešnosť 62,8 %). Najúspešnejší boli žiaci
zo ZŠ Dolinský potok s výsledkami z predmetu matematika 80,2 % a slovenský jazyk
a literatúra 77,2 %.

Poďakovanie za pekný výsledok v testovaní patrí vedeniam základných škôl, ako
aj učiteľom vyučujúcim dané predmety
v 4. a 5. ročníkoch pripravujúcich žiakov
na dané testovanie.
D. Š.

OZNAMY

dostí o prijatie detí do MŠ pre nasledujúci
školský rok je 30. 4. – 31. 5.
Prihláste svoj pozemok do súťaže
Mesto KNM vyhlasuje IX. ročník „Súťaže
o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku
(kvetinová výzdoba)“. Oznamujeme vám,
že každý z vás sa môže aj v tomto roku zúčastniť spomínanej súťaže, pričom môžete
získať ﬁnančné a vecné odmeny a navyše
môžete urobiť svoje okolie krajším.
Súťažiaci sa registrujú podaním prihlášky
do súťaže na MsÚ KNM (Ing. D. Kočišová).
Súčasťou prihlášky bude jednoduchý náčrt
miesta a súpisné číslo obytného domu s katastrálnym číslom pozemku. Rozloha jedného súťažného miesta má byť minimálne
10 m2.
Súťažiaci budú hodnotení v dvoch obvodoch Horné mesto a Dolné mesto. Hodnotiť sa bude kvetinová výsadba spolu s terénnou úpravou (trávnik, drobné kamienky
a dekoračné predmety). Podmienkou súťaže je udržiavanie výzdoby zo strany súťažiacich od jarných do jesenných mesiacov.
Všetky práce a materiál budú ﬁnancované
z vlastných zdrojov súťažiacich.

Na leto môžete myslieť už dnes
Centrum voľného času v KNM už niekoľko
rokov organizuje letné tábory pri mori. Je
to skvelá príležitosť skĺbiť zábavu s poznávaním nových krajín a ich kultúr. Aj tento
rok vám CVČ ponúka 10 dňový letný tábor
v kempe Soline v Briograde na Moru.
Termín: od 29. 6. do 8. 7. 2018.
Cena 300 € zahŕňa:
– preprava klimatizovaným autobusom
KNM – Biograd na Moru a späť,
– poistenie,
– strava 5 – 6 × denne + pitný režim počas
celého dňa,
– ubytovanie v mobilných domčekoch s klimatizáciou.
Programom bude kúpanie, slnenie, športovanie, výlety do okolia, skrátka úplná pohodička.
Príďte sa prihlásiť do CVČ KNM čo najskôr,
lebo počet detí je limitovaný. Ak si chcete
pozrieť bližšie, v akom prostredí by táborili
vaše deti, skúste si vyhľadať na internete www.camposoline.com.
Bližšie informácie v CVČ KNM,
t.č. 041/421 32 94, 0905/941 913.

chodkovom veku, občanom so zdravotným
postihnutím a ich príbuzným, rovnako na
pomoc matkám s deťmi a ostatným občanom, ktorí potrebujú základnú informáciu,
ako možno riešiť ich daný problém. V rámci
poradenskej činnosti sa u klientov najčastejšie stretávame s potrebou poradenstva
pri umiestňovaní príbuzných do zariadení
sociálnych služieb, poradenstva v oblasti
sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia. V tejto oblasti
klientom tiež pomáhame pri vybavovaní
invalidného dôchodku, pri spisovaní odvolaní voči nepriznaným príspevkom z opodstatnených dôvodov. Pre klientky (najmä
matky s deťmi) sme nápomocní pri spisovaní návrhov z oblasti rodinného práva,
ako sú návrh na rozvod manželstva, návrh
na určenie výživného, návrh na vykonanie
exekúcie v súvislosti s výživným, k čomu
následne pomôžeme sprostredkovať kon-

takt na exekútora. Pre klientov, u ktorých
je žiaduca asistencia pri vybavovaní úradných záležitostí, zabezpečíme sprevádzanie
v teréne.
Poradenstvo prebieha v individuálnej forme (poradca a klient), pričom využívame aj
spoluprácu s ďalšími subjektmi, inštitúciami a poradenskými centrami. Klienti môžu
využiť osobnú, telefonickú konzultáciu
(na čísle 0907/839 398) a e-mailovú konzultáciu (poradca.fantaziaknm@vuczilina.sk).
Pri osobnej konzultácii odporúčame klientom vopred sa ohlásiť, objednať.

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva
Dňa 15. marca (štvrtok) o 13,00 hod. sa
uskutoční v zasadačke Mestského úradu
v KNM riadne zasadnutie poslancov
mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je
verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť.
Priamy prenos zastupiteľstva opäť prinesie
na svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet,
s. r. o.
Podrobný program rokovania poslancov
bude uverejnený na webovej stránke mesta.
Zápis prvákov
V zmysle školského zákona sa zápis prvákov do základných škôl koná v termíne
od 1. – 30. apríla v roku, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2018 v čase od 13.00 – 17.30 hod.
Rodičia na zápis prinesú: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
narodenia, národnosť, štátne občianstvo,
trvalý pobyt dieťaťa, tiež meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalý pobyt
rodiča. Na zastupiteľstve bolo prijaté aj
VZN č. 8/2016 o školských obvodoch, jeho
úplné znenie je zverejnené na webovej
stránke mesta. Termín predkladania žia-

BEZPLATNÉ
PORADENSTVO
Centrum sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ako poskytovateľ sociálnych služieb pre občanov so zdravotným
postihnutím, má vo svojej kompetencii aj
poskytovanie základného sociálneho poradenstva.
Poradenskú činnosť zabezpečujeme priamo
v Centre sociálnych služieb Fantázia, ktoré
sídli na Belanského ulici č. 12/8 v KNM,
a to v pracovných dňoch od pondelka do
piatka od 08.00 do 16.00 hod. Výhodou
poradenského centra je to, že klientom radíme a sprostredkúvame pomoc bezplatne.
O poradenské služby môžu požiadať tí
občania, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii a potrebujú základnú sociálnu pomoc, podporu,
usmernenie a sprevádzanie. Sústreďujeme
sa predovšetkým na pomoc občanom v dô-
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SPRAVODAJSTVO

DOLNÉ KYSUCE MAJÚ
SVOJU KNIHU
24. január 2018 bol pre KNM zvlášť významný!
Svetlo sveta uzrela kniha s názvom Dolné Kysuce, ktorá je v podstate prvou knihou pre tento
región, ktorá samostatne píše o regióne dolných
Kysúc s tým, že presne vyčleňuje obce a mesto,
ďalej dobrovoľných hasičov z tohto regiónu
a úspešných podnikateľov, ﬁrmy a osobnosti
z dolných Kysúc. Nádherná publikácia, ktorá má
takmer 140 strán, vyšla v tvrdom obale a v luxusnom prevedení tlače. Vydavateľkou publikácie je
vydavateľstvo Mgr. Aleny Jaššovej, rodáčky z dolných Kysúc a zároveň šéfredaktorky Kysuckého
Žurnálu. Pozvanými hosťami na prezentáciu knihy boli starostovia dolnokysuckého regiónu a čelní predstavitelia samosprávy KNM, ďalej predstavitelia štátnej správy na území okresu, úspešní
podnikatelia a zástupcovia dolnokysuckých ﬁriem, ale aj poslanci Žilinskej župy. Pozvanie prijali aj funkcionári z radov hasičov, prítomní boli
tiež tvorcovia knihy a úspešný kysucký fotograf
Gabriel Muška.
Stretnutie priateľov písaného slova a Kysuckého
Žurnálu sa konalo v nádherných priestoroch spoločenskej sály ﬁrmy ROFIS Gastro, s. r. o., ktorú
vlastní JUDr. Miroslav Hlad z KNM a jeho rodina
a ktorí aj celú slávnostnú recepciu sponzorovali.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ
SCHÔDZA
Seniori Denného centra Klub 75 dňa 31. 1. 2018
na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v dome kultúry, bilancovali svoje aktivity
za rok 2017. VČS otvorila gestorka DC Klub 75
PhDr. Lenka Taranová, privítala hostí primátora
Ing. Jána Hartela, Mgr. Ladislava Vendrinského
a predsedníčku OO PCCH v Čadci Annu Ďurinovú
a členov DC klub 75. Správu o činnosti DC klub
75 za rok 2017 predniesol koordinátor DC klub
75 Ing. Pavel Ďurina Csc. DC Klub 75 je kultúrno-spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku a ŤZP občanov. Uplynulých osem rokov
potvrdilo, že je stále vyhľadávaným miestom
kultúrno- spoločenského života seniorov a ŤZP
občanov, ktorí sa chcú vzdelávať a žiť tak, aby
ich chvíle odpočinku boli vždy krásne vyplnené
záujmovou činnosťou a zábavou. DC Klub 75 sa
v roku 2017 riadilo plánom základného poradenstva a záujmovej činnosti. V besede vystúpil primátor Ing. Ján Hartel, informoval o rôznych aktivitách mesta a odpovedal na diskusné príspevky
členov. PhDr. Lenka Taranová informovala o Pláne základného sociálneho poradenstva a záujmovej činnosti na rok 2018.
Milan Bileš

„Stretli sme sa tu priatelia, ktorí spolupracujú, pomáhajú si a vzájomne sa podporujú.
Aj vďaka vám vychádza
Kysucký Žurnál už vyše
10 rokov a dnes sme sa
tu mohli stretnúť a trochu bilancovať: na jednej strane, aby sme si pripomenuli založenie
Kysuckého Žurnálu, ktorý je časopisom výlučne
pre okres KNM alebo región dolných Kysúc. Nie
je len prílepkom časopisov a novín, ktoré nahlas
rozprávajú o tom, ako píšu o dolných Kysuciach,
v skutočnosti sa články o regióne doslova strácajú v spleti článkov z okresu Žilina, Čadca, horné
Kysuce, okolie Žiliny…“, povedala šéfredaktorka
Jaššová. „A podarilo sa to a darí sa to aj vďaka
starostom a starostkám z tohto regiónu, ale aj
vďaka predstaviteľom vedenia KNM, ktorým záleží tiež na tom, aby región mal takýto časopis“,
doplnila Mgr. Alena Jaššová. Dôležitým bodom
stretnutia však bol krst knihy Dolné Kysuce. Už
na tomto stretnutí sa doslova rozchytalo 300 výtlačkov knihy. Úspech je o to väčší, že prítomní
si okrem prezentačných kusov publikácie ostatné
kusy (200 ks) kúpili, a tak sa možno bude robiť
druhé vydanie knihy. O príjemnú atmosféru sa

celý večer staral hudobník
z kapely „2+1“ Jaro Kubík
z KNM.
Nechýbali ani fantastické
zákusky, o ktoré sa postarali Lahôdky pani Ďurčovej
z Ul. 1. mája v KNM, ktoré
mizli jedna radosť. Krstnými rodičmi knihy Dolné
Kysuce boli Ing. Anna Mičianová, predsedníčka
ZMO Dolné Kysuce a starostka Rudiny, Ľudovít
Hoch – za hasičov spolu s Ing. Petrom Harcekom
a Štefan Kuba – úspešný kysucký podnikateľ
a generálny sponzor publikácie, ktorý redakcii
pomôže vždy, keď môže. Len dodávame, že nebyť Ľudovíta Hocha a Mgr. Jaššovej kniha by nevznikla. Nápad dal pán Hoch, pretože mal toľko
spomienok o živote hasičov, že ich bola škoda
nevydať. Chýbali však peniaze. Vďaka iniciatíve redakcie Kysuckého Žurnálu, sponzorom a aj
vďaka prispeniu mesta KNM a obcí okresu KNM
a šéfredaktorke Alene Jaššovej sa tento sen pána
Hocha podarilo zrealizovať.
Podrobnejšie informácie o slávnostnom krste
knihy Dolné Kysuce si môžete prečítať v Kysuckom Žurnále, február 2018, kde sú zverejnené aj
fotograﬁe z celého podujatia.
D.Š., foto: Gabriel Muška

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

Nesluša, horná ZŠ

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

4:50x, 5:00sa, 5:25xc, 6:50xc, 6:55xd, 7:05a, 7:10s, 7:22xc, 7:45xc,
7:54xd, 8:35x, 9:25x, 10:00x, 11:20s, 11:45x, 13:32x, 14:30x,
15:00x (nejde cez Krásno), 16:01x, 16:30x, 18:25sa, 18:31x,
20:00x
6:20iB, 14:20xi, 18:20i, 22:20xi
5:25xd, 5:50x, 13:00sa
6:25xc, 14:20xc
5:19xi (ide po Galierovci), 8:20x, 13:20xc, 13:25xd, 16:40x
4:20x, 5:40x, 17:10sa, 10:05a, 10:53x, 12:45s, 13:20a, 16:30sa,
18:30xi, 21:35x
6:15xic, 6:21xid, 6:25sa, 7:00x, 8:35a, 9:40s, 9:40xd, 9:45xc,
11:25x, 11:40sa, 12:25x, 14:15xic, 14:20xid, 15:10xsa, 15:50x,
17:20, 18:35x, 19:15, 22:35xi, 22:45sa
14:15xc
5:45xi, 5:45s, 6:07x, 6:15xic, 8:35x, 10:25s, 10:30a, 10:33x, 12:55x,
14:15xi, 14:50s, 15:12x
17:20sa, 19:10x, 22:20xi (cez Ochodnicu)
4:33x, 5:30xc, 5:40sa, 6:05x, 6:23x, 6:25sa, 6:30xi, 6:31sai, 7:35,
8:30x, 8:30sa, 10:20sa, 10:50x, 11:30xs, 12:00a, 12:30, 12:55x,
13:20x, 13:20sa, 14:00x, 14:25x, 14:31xi, 15:15sa, 16:30x,
16:33sa, 17:20sa, 18:30x, 18:35xi, 19:10x, 19:10sa, 20:30,
21:35sa, 22:20a, 22:24ai, 22:45s, 22:50si
6:55xd, 10:05x, 15:15x, 17:25x, 18:25sa, 18:31sai, 22:40x, 22:46xi
5:45xd, 6:22xic, 6:55xc (po ZŠ), 14:15x
6:20sai, 6:45xm, 8:50spab, 11:41am, 12:19s, 12:20spab, 12:39x,
14:20sai, 14:20xi (nejde cez Krásno), 15:00xm, 16:50spab,
17:09xs, 17:15a, 18:40x, 22:15i
5:12xi, 5:17x, 11:05. 14:15xi, 18:50sa
6:15xi, 6:25x, 14:20xi, 14:30x
5:40xi, 5:40a, 7:15s, 7:15x, 8:30a, 9:40xs, 10:40a, 12:05x, 13:05s,
13:20xa, 14:20xi (Belanovci), 15:20x, 15:30sa, 16:35x, 19:10sa
6:35xc
5:35x, 6:15xai, 6:28xa, 7:05s, 7:05xd (garáž), 8:30a, 9:00x,
10:10xs, 11:50a, 11:50xd, 12:05s, 12:30xd, 13:20xd, 15:00sa,
15:05x, 16:10x, 17:20, 19:00, 22:10s
7:00xc, 11:45xc, 12:30xc, 13:20xc, 14:20xic, 14:20xid, 22:35xi
6:20xi, 6:20sai, 6:24sa, 14:20xi, 14:20sai, 14:24sa, 18:20i, 18:24,
22:15i, 22:20
6:05x, 6:55x, 8:35x, 12:25sa, 12:50x, 14:30xi, 17:40x
10:48x, 14:22xc (po nám.)
6:20xi, 8:08x, 12:16x, 14:20xi, 14:23xB, 15:23x, 22:20xi
B – nepremáva 23.12. – 1.1.
m – pokračuje na Vychylovku
a – nedeľa a sviatky
c – dni školského vyučovania
p – piatok

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

4

ROČNÍK XXV. • MAREC 2018

PLES MESTO ORGANIZUJE
UŽ 15 ROKOV
Kysučania sa prišli zabaviť na 15. ročník Reprezentačného plesu mesta. Vo vstupnej hale
domu kultúry všetkých účastníkov plesu privítal primátor mesta Ing. Ján Hartel s manželkou a ľudová muzika bratov Minárikovcov.
Výzdoba vo folklórnom štýle doladila tanečnú
sálu a dodala celému podujatiu štýl. Na pódiu
lákala bohatá tombola.
Tohtoročný ples otvorila akrobatka zo skupiny Vertigo na hodvábnej stuhe. Po úvodných slovách moderátorov Michaely Kickovej
a Michala Bohúňa a po slávnostnom prípitku
hneď prvý valčík vylákal na tanečný parket
množstvo tancachtivých párov v krásnych
róbach. Nemohli chýbať ani obľúbené mažo-

DESAŤROČNÉ ŽUBRIENKY

retky Asanka. To sa už
asi 200 prítomných hostí dobre zabávalo v tónoch tanečných skladieb
skupiny Timex zo Žiliny
a bratov Minárikovcov.
A k robaticko- tanečná
skupina Vertigo z Bratislavy svetelným predstavením vystupňovala slávnostnú atmosféru. Dobrá
hudba a zábava trvala až
do svitania.
Poďakovanie patrí aj ﬁrmám a osobám, ktoré
zvýšili úroveň tohto plesu:
Schaeﬄer Kysuce, mesto Jablunkov – Česká
republika, primátor mesta Ing. Ján Hartel,

Dušan Mičian – poslanec ŽSK,
pekáreň Monika, autodoprava
Ľuboš Capko, Cs agency, posilňovňa Inﬁnity, autodoprava
Zanado, lekáreň sv. Lukáša,
Marpin, pizzeria Robinson,
Obnovstav,
Autoumyváreň
Povina, Gastroslužby Rapčanovci, autodoprava FBK, kvetinárstvo Dália, architekti
Papučík a Papučíková, Svadobná a eventová agentúra
Livastyl, Wood decor Livastyl, občianske
združenie Kysucká kultúra a šport, Telekom,
reštaurácia Pasáž – Ladislav Caletka, mäsovýroba Marlex, Ekostav – Ing. Pavol Šutý
MKŠS

ktorú na poli kultúry vykonávajú. Vyzdvihli
myšlienku, že sa ženy pravidelne stretávajú

a plnohodnotne trávia svoj čas spevom. Žubrienky sa stali vzorom i pre iných seniorov.
Pri Dennom centre Klub 75 dnes už
5 rokov pracujú mužskí speváci Kysuckí junáci a tanečnice Margaréty.
Primátor a riaditeľ k blahoželaniu
k 10. výročiu vzniku súboru pridali tiež kvietok a na záver si spoločne
zanôtili a pochutnali na pripravených
dobrotách. Fašiangový čas bol na takúto malú oslavu ako stvorený.
D. Š.

Už je tomu 10 rokov, čo skrsla seniorkám
myšlienka vytvoriť spevácky súbor. Už je
tomu 10 rokov, čo robia Kysucké žubrienky svojimi vystúpeniami radosť divákom
na mnohých podujatiach v meste, širokom
okolí a po celom Slovensku. Primátor mesta Ing. Ján Hartel a riaditeľ MKŠS KNM
Mgr. Juraj Čierňava preto dámy zo súboru
Kysucké žubrienky pozvali do obradnej siene
mestského úradu. Poďakovali im za prácu,
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ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI
V KULTURÁKU
Králi i princezné, tigre i včielky, kovboji aj
víly, všetci sa stretli vo februárovú nedeľu
na detskom karnevale. Program uvádzala
princezná Laurika a pomáhali jej šiesti šaškovia – študenti Gymnázia KNM a ZŠ Dolinský potok. Dynamický tanec predviedli
dievčatá z mažoretkového súboru Dreams.
No a potom tancovali všetci spolu šašovia,
mažoretky, masky i rodičia. Bolo veru veselo, nechýbala ani tombola a skvelá porota.
Tú čakalo ťažké rozhodnutie, ktorá maškara je najkrajšia, najoriginálnejšia, najvtipnejšia, naj…, a tak vyhodnotila 50 naj-

HODINOVÝ KONCERT
V KOSTOLE

KULTÚRA/ŠKOLSTVO

V nedeľu 11. februára poobede sa rozozvučali priestory mariánskeho kostola hudbou
trúbky. Oznamovala začiatok Koncertu
zborovej tvorby. Chladnú nedeľu spríjemnili melódie oslavujúce Boha a jeho lásku,

krajších masiek bez uvedenia poradia.
Medzi originálne masky patril kalendár,
veža Big Ben, pávice, Paľo Habera, Máša
a medveď, Einstein či lego ﬁgúrka.
Poďakovanie za krásne podujatie patrí organizátorovi CVČ KNM, rodičom, ktorí deťom vyčarovali nádherné kostýmy a v neposlednom rade MKŠS, ktoré každému
venovalo sladkú odmenu.
D. Š.
ľudské dobro a radosť. Prvými vystupujúcimi boli deti zo žiackeho zboru pri ZUŠ
v KNM, pod vedením Eriky Hoferovej.
Po nich nasledovali tri piesne v podaní
mladých členov Zboru Bohom zvolaného.
Ďalšie piesne interpretovali speváci z mládežníckeho zboru Shema, ktorý dnes ve-

HARMONIKA
V HLAVNEJ ÚLOHE
K tradičný a obľúbeným podujatiam mesiaca február patrí Fašiangová harmonika.
Myšlienka vytvoriť podujatie, kde by sa
pri hudbe akordeónu a heligónky zabavili
mladší i tí starší, sa zrodila v hlave pedagóga ZUŠ Františka Martinca. 12. ročník hudobného stretnutia sa niesol v spomienke
na zakladateľa, František Martinec minulý
rok odišiel do nebeského hudobného sveta.
V úvode podujatia riaditeľka ZUŠ Eva Králiková odovzdala manželke Ľubomíre Martincovej cenu In Memoriam.
Prvá polovica programu patrila žiakom
ZUŠ, ktorí predviedli svoje umenie na hre
na heligónku či akordeón. Svoje vystúpenia
hravo zvládli, potešili srdcia divákov i vyčarovali na ich tvárach úsmev. Veď neraz sme
mali pocit, že hudobný nástroj je väčší ako

ŠTUDENTSKÉ SRDCE
PRE ADAMA
Dňa 8. februára o 17.00 h. sa v Dome kultúry
v Čadci konal beneﬁčný koncert pod názvom
„Študentské srdce pre Adama“. Na beneﬁčnom koncerte sa zúčastnila aj predsedníčka
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika
Jurinová, ktorá nešetrila pochvalou na adresu všetkých, ktorí sediacim v javisku priniesli
neopakovateľný zážitok a jedinečné emócie
po každom umeleckom čísle.
Adam Kopas je dvanásťročný chlapec s ťažkým zdravotným postihnutím, diagnózou
DMO – kvadruhypotonický syndróm s axiálnym hypotómom. Náklady na liečbu sú vysoké a presahujú ﬁnančné možnosti rodiny.
Mať skúsenosť s podobným osudom v rodine,

die Tomáš Dedič. Záver patril Učiteľskému
zboru pri ZUŠ v KNM. Takmer hodinový
koncert sa niesol v príjemnej atmosfére,
slovom ho sprevádzala Alena Ďuriaková.
(fotograﬁa na titulnej strane)
D. Š.

jeho hráč. Najmä v prípade Filipka Holtána, ktorý zároveň získal cenu ako najmladší
účastník.
Druhú hodinu ovládli tí skúsenejší. Mnohí
nielenže desiatky rokov hrávajú, ale sa aj
pravidelne zúčastňujú Fašiangovej harmoniky a baví ich to. Často amatérski hráči,
samoukovia, nepoznajúc noty, ale hlavne
s veľkou láskou k hudbe. To bolo zrejmé

aj divákom, lebo melódie
od srdca ich rozospievali.
Muzikanti prišli z blízkeho
i širšieho okolia: Turzovka,
Ochodnica, Krásno nad
Kysuckou, Horný Vadičov,
Výčapy – Opatovce, Trnové,
Skalité, Čierne pri Čadci
a KNM. Fanúšikov tejto
hudby potešili zvučné mená
ako Vlasta Mudríková, Podzoborskí heligonkári a Goralskí heligonkári
z Čierneho. Cenu najstaršieho účastníka
získal Ing. František Tichý.
Organizátorom podujatia je ZUŠ KNM
v spolupráci s Mestom KNM a OZ pri
ZUŠ KNM. O skvelý výsledok sa postarali
i sponzori E[&]R Jelinek Heligonka a ﬁtness centrum Wéčko.
D. Š.

je poznať nevyčísliteľnú hodnotu každého,
čo i len maličkého krôčika vpred a je jedno, či
povedie k dokonalosti alebo len jednoducho
povedie…
Prvotná myšlienka realizácie beneﬁčného
koncertu pre Adamka zaznela už v roku 2016
na 5. zasadnutí Krajského stredoškolského
parlamentu za región Kysuce a jej hlavnou
autorkou je Dominika Kubicová z Obchodnej
akadémie D. M. Janotu v Čadci. Celý nápad
realizácie beneﬁčného koncertu či dobrovoľných zbierok na zapojených stredných školách
má však oveľa dlhšiu históriu, ako by sa dalo
čakať. Začalo to zbieraním umelohmotných
vrchnákov od ﬂiaš… A opäť to boli práve študenti, ktorí hľadali iné, efektívnejšie spôsoby
pomoci Adamkovi a jeho rodine. Výsledkom

bola jedna pestrá, očarujúca, mladým duchom
sršiaca, vydarená akcia. A nielen vyzbieraná
suma 6 833,38 €, ktorá pomôže rodine Adama
Kopasa uhradiť náklady na liečenie, rehabilitačné pobyty či zdravotnícke pomôcky, je
toho dôkazom.
S oduševnením a chuťou sa do príprav a realizácie koncertu zapojilo viac ako 80 žiakov
z jedenástich stredných škôl, medzi nimi
i z SOŠ strojníckej v KNM. Na konečnom,
skutočne obdivuhodnom, miestami až dych
vyrážajúcom výsledku, sa podpísala aj pani
Eva Matysová zo ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci, ktorá pomohla účinkujúcim žiakom so scenárom a réžiou. Poďakovanie patrí jej a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.
Mgr. Edita Kormanová
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Cestička k hrobom vyšliapaná,
modlitba na perách, sviečka horí...
a v srdciach našich spomienka na Vás hreje
a bolí.
Dňa 12. 3. si pripomenieme 10. výročie
úmrtia nášho otca, starkého a prastarkého
Štefana CUDRÁKA
a 29. 3. si pripomenieme 5. výročie úmrtia
našej mamy, starkej a prastarkej
Pavliny CUDRÁKOVEJ z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéry
s rodinami.

Môj drahý, čím si bol pre mňa, vie len ten, čo
stráca,
čím si bol pre iných, to Ti už Pán Boh spláca.
Za všetku lásku a starostlivosť, čo dnes
môžem Ti dať?
Hrsť krásnych kvetov, zapálená svieca na
pozdrav
a potom už len s vďakou a láskou spomínať.
Dňa 3. 3. 2018 je deň bolestný, kedy si Pán
Boh povolal k sebe do večnosti môjho drahého
manžela
Marcela KUBIŠA z Kys. Nového Mesta.
Spi sladko, s láskou a vďakou spomína
manželka Hanka.

31. marca uplynie 11 rokov od smutnej
udalosti, keď nám zomrela
Margita CRHOVÁ
Kto si ju pamätá, venujte jej tichú spomienku.
Manžel a dcéry s rodinami.

I keď vyhasli oči Tvoje,
spomienka na Teba v našich srdciach stále
žije.
Dňa 11. marca uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil môj otec
Juraj SOLÁRIK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína dcéra Gabika
s rodinou a ostatná rodina.
Odišla si bez toho, aby nám Tvoje ústa
povedali zbohom.
S tichou spomienkou chodíme k Tvojmu
hrobu.
Pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme.
Tá rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí.
Kto Ťa mal rád, nezabúda,
kto Ťa poznal spomína!
Dňa 10. 3. 2018 si pripomíname 1. výročie
úmrtia
Zuzany PALARCOVEJ
Manžel, deti, rodičia, brat s rodinou, krstné
mamy a celá ostatná rodina.

Už prešli dva roky, keď sa hviezdy na oblohe
ukladali spať,
slnko rozmýšľalo, či má vstať, Vy ste sa museli
za hviezdami ponáhľať.
Svitol deň, deň plný sĺz a žiaľu, no Vy ste našli
pokoj na duši – ste spolu.
I keď vyhasli oči Vaše milé, spomienka na Vás stále žije.
Dňa 27. 3. 2018 si pripomenieme 2. výročie úmrtia našich
drahých
Anastázie KRÁĽOVIČOVEJ
a Vladimíra KRÁĽOVIČA z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Paľo s priateľkou Barborou,
sestry s rodinami a ostatná rodina.

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. 2018 si pripomenieme 18. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš nekonečne
milovaný
Miroslav KMOŠEK z KNM
Spomína celá rodina.

Zvesti

Dobrý človek nezomiera, ten žije navždy
v našich srdciach.
Bola si skromná v živote, veľká vo svojej
dobrote.
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 23. 3. 2018 si pripomenieme 20. výročie
úmrtia
Anny TABAČKOVEJ, rod. Galvánkovej
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou, vďakou a láskou spomína celá rodina.
Dňa 28. marca si pripomenieme 70. nedožité
narodeniny
Janka KUBIŠA z Kysuckého Nového Mesta
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach
žiješ stále s nami.
S láskou spomína najbližšia rodina.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sú vety, ktoré Ti už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme.
Sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
Sviečku zapálime, kvety na hrob dáme
a už 6 rokov s láskou spomíname.
Dňa 21. 3. 2018 uplynie 6 rokov, čo nás
navždy opustil syn, brat
Miroslav CENIGA
Spomínajú s láskou rodičia a sestra.

SPOMIENKY

i
SPOMIENKY
Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu v bôli
spomína,
veď bola to láska najdrahšia, ktorú k nám mala
len mamička jediná.
Už nevrátia sa chvíle s Tebou strávené,
srdce a ruky Tvoje sú pre nás navždy vzdialené.
Dňa 6. 3. 2018 si pripomíname 10. smutné
výročie úmrtia našej mamičky
Štefky BUČKOVEJ
S úctou a láskou spomína dcéra Liduška
a ostatná rodina.

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 22. 3. 2018 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia
Jána CHVASTEKA z Oškerdy

Dňa 12. 4. 2018 si pripomíname nedožité
86. narodeniny môjho manžela, otca a starého
otca
Milana CHVASTEKA z Oškerdy
S úctou a vďakou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabúdame.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme radi mali.
Dňa 17. 3. 2018 si pripomenieme 4. výročie, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Oldřich SÍTEK z Nesluše
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna,
syn Jozef, dcéry Anna, Zuzana a nevesta Janka
s rodinami.
Dňa 12. 2. 2018 sme si pripomenuli nedožité
71. narodeniny
Ladislava KAMEŇOVSKÉHO
a zároveň si dňa 16. 3. 2018 pripomíname
12. výročie jeho úmrtia.
S láskou spomína manželka, dcéra, synovia
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 25. marca 2018 si pripomenieme 15. výročie
úmrtia
Vladimíra MÄKKÉHO z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorý zomrel vo veku 40 rokov.
So žiaľom v srdci spomína smútiaca rodina.

Navždy sa zavrela kniha Tvojho života,
zostali len krásne spomienky a prázdnota.
Len sviečku horiacu, len krásnu kyticu
na Tvoj hrob položíme,
tíško sa zastavíme, tíško pomodlíme,
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 27. 2. 2018 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia
Miroslava SVRČKA z Radole
S úctou a láskou spomína matka, sestra a brat
s rodinou.
Dňa 27. 3. 2018 si pripomenieme 3. výročie, čo
nás navždy opustil náš milovaný syn a brat
Peter BRISUDA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 7. 3. si pripomenieme 5. smutné výročie
úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Jozefa ŠUJANSKÉHO
Kto ste ho mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.

Dňa 19. 3. 2018 si pripomíname 3. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Milan PAGÁČ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Drahého človeka nám osud vzal
a v srdciach zanechal hlboký žiaľ.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
klesli ruky, ktoré rady pracovali,
zhasli oči, utíchol Tvoj hlas,
mala si rada všetkých nás.
Veľkú lásku si rozdávala,
bolesť a trápenie tíško si znášala.
Za Tvoju lásku Ti už nič nemôžeme dať,
len kytičku kvetov na hrob
a v modlitbách na Teba spomínať.
Dňa 7. 3. 2018 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mama, svokra a stará mama
Karolína MAŽGÚTOVÁ
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti
s rodinami.

6. 3. 2018 si pripomíname 1. smutné výročie,
čo nás náhle opustil môj drahý otec, náš starý
otec, prastarý otec, svokor, brat, ujo, krstný otec
a švagor
Ing. Ambroz POŠTEK, Dunajov, Brno
S úctou a vďakou spomína dcéra Eva s rodinou,
sestra Anna a ostatná rodina. K spomienke sa
pripájajú pravnuci Cooper a Malcolm z Kanady,
hoci starkého nepoznali.

Zvesti
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Dňa 28. 3. 2018 si pripomenieme smutné
5. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Milan GREČNÁR
Spomínajú manželka, 2 dcéry s rodinou
a ostatná rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
len krásne spomienky ostanú v nás.
Dňa 4. 3. 2018 si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Milan ŠIŠKA
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra, zať,
vnuk a celá ostatná rodina.

OPUSTILI NÁS
Vilma GAŠINCOVÁ
Jozef (Marian) GAZDÍK
Veronika FROLOVÁ
Ing. Ján LEHUTA
Ing. Mária SKÁCELOVÁ
Emil ADZIMA
Božena MARÁČKOVÁ
Benjamín BYSTRIČAN
prof. Ján PAZDUR
Ladislav LOBODASS

70 rokov
73 rokov
92 rokov
79 rokov
66 rokov
81 rokov
80 rokov
84 rokov
84 rokov
73 rokov

NARODENIE DETÍ
Krištof Korista, Anna Slováková, Lea Sýkorová,
Nina Brodňanová, Tereza Mindeková, Viera Kováčiková,
Marko Slivka, Dáša Maruniaková, Adam Kameništiak,
Dominik Berešík, Nikolas Facuna, Ľubomír Fojtík,
Simona Lehutová, Dávid Stehel, Adela Bendová, Miroslav Tavač

MANŽELSTVO UZAVRELI

V ten deň, keď si odišla, slnko sa schovalo
a už nie je nič, ako bývalo.
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba ostávajú.
Dňa 17. 3. 2018 si pripomíname 3. výročie
úmrtia
Heleny LUTIŠANOVEJ z Kys. Nového Mesta
S láskou spomína manžel s rodinou.

Dňa 15. 3. uplynie rok, čo nás navždy opustil
a odišiel do neba v nedožitých 53 rokoch
Ing. Jozef PLEVKO
Venujte mu, prosím, krátku spomienku, mal ľudí
aj život veľmi rád.
Smútiaca rodina.

Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále medzi nami.
Dňa 7. 3. 2018 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia nášho otca, brata
Jána JUGU z Rudinskej
S úctou a láskou spomínajú deti a ostatná
rodina.

INZERCIA
 Predám pekný slnečný byt (2+1) v Kysuckom Novom Meste,
ul. D. Poľského na 2. poschodí tehlového bytového domu, ktorý
má novú strechu, novú fasádu a zateplenie. K bytu patrí balkón
a dve pivnice. Byt má plastové okná, v kuchyni je nová plávajúca
podlaha, v obývačke a v spálni sú drevené parkety. Byt je
v pôvodnom stave. Cena: dohodou. Kontakt: tel. č. 0902/255 796,
033/640 44 73 (po 17,00 hod.), e-mail: strimelska@seznam.cz.

Zvesti
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Marek Šidlo a Ivana Kubíková
Marek Mydliar a Gabriela Ďugelová
Tomáš Beniač a Monika Vršánska
Peter Kopásek a Drahomíra Bugáňová

Dňa 13. marca 2018 si pripomíname 12. výročie,
čo nás navždy opustila
Emília ŠEVČÍKOVÁ zo Snežnice
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke s
Jozefom Mariánom GAZDÍKOM,
ktorý nás opustil dňa 24. 1. 2018 vo veku
73 rokov.
Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí
aj vdp. dekanovi Holbičkovi a pánovi kaplánovi
Richtárikovi a pohrebnej službe za ľudský
a láskavý prístup.
S úctou a vďakou smútiaca rodina, manželka,
synovia, nevesty a vnučky.
Dňa 11. 1. 2018 nás navždy opustil vo veku
62 rokov náš milovaný brat, druh a krstný otec
Jozef BUGÁŇ z Kysuckého Nového Mesta
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom
a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste, ako aj za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Úprimné poďakovanie patrí aj
p. kaplánovi Ivanovi Belkovi, pohrebnej službe
ako i správe cintorína za dôstojnú rozlúčku.
S úctou smútiaca rodina.
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2. 3. 2018 si pripomíname 10. smutné výročie,
čo nás opustil môj manžel, otec, ujo, krstný otec
a švagor
Štefan Viktor VESELÝ
S úctou a vďakou spomína manželka Anna, dcéra
Anna a ostatná rodina.

i
Správne znenie tajničky z čísla 2/2018
znie: „… všade začína odvahou.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Blažena Svrčková, Budatínska Lehota 184 – 6,00 €,
2. Irena Moldrzyková, 9. mája 1176,
KNM – 5,00 €, 3. Zuzana Belková,
Klaar,
esprit, Ežo,
arat

kilovolt
(zn.)

osobné
zámeno

Revolučná 1299/18, KNM– 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy
14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne
predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 3/2018 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Respevavý
vták

ovinula

voltampér
(zn.)

Albert
(dom.)

ferát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 3. 2018.

pes
(det.)

stráň
ktože

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

rakúsky
architekt

a iné
(skr.)

EČV
Ružomberka

EČV
Veľkého
Krtíša

osobné
zámeno

španielsky
člen

2. časť
tajničky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

3. časť
tajničky

dôvtip

navíjal

druhá

omnoho

1. časť
tajničky

ošúpe
menšia
hriadeľ
storočie
(skr.)

patriace
Milovi

blanokrídly
hmyz

inž. letecká služba

burina

10 × 10

jeden z Vlkolinských

motocykel

tlak krvi
(skr.)

Antonov
(zn.)

mongolský
pastier

4. časť
tajničky

hrubý
povraz

erotoman

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



Curtius: Často malá … dokončenie v tajničke krížovky

3


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

3

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 2/2018 znie: „pravítko“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Alexandra Adámková,
Radoľa 223. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
najneskôr do 31. 3. 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. 3. 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. Kto pečie chlieb.
2. Obyvatelia Pruska.
3. Pokiaľ.
4. Prestávka.
5. Morský lupič.
6. Psí zápach.
7. Citový zážitok.
8. Hlavné mesto Česka.
pomôcka: pauza

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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ŠPORTOVCI DOSTALI
OCENENIA
(pokračovanie zo str. 1)
Slovensko na majstrovstvách sveta žien, kde
získali 5. miesto a na MS junioriek 2. miesto.
Miloš Roman, hokejista bol draftovaný v prvom kole zo 6. miesta do juniorskej súťaže
týmom Vancouver Giants. Zúčastnil sa majstrovstiev sveta do 20 rokov a v jednom zápase bol vyhlásený ako najlepší hráč.
Alexandra Zavadská je majsterka SR v behu
na 3 000 m v hale medzi dorastenkami. Je
zároveň juniorská majsterka SR na 1 500 m
v hale a v cezpoľnom behu na 10 km.
Nikola Štefundová je majsterka Slovenska
v hale na 1 500 m žien.
Terézia Kuriaková skončila na 13. mieste na Majstrovstvách sveta žiakov a dorastu
v rádioorientačnom behu, na majstrovstvách
Slovenska obsadila 1. miesto.
Jakub Kuriak a Martin Košut tvorili družstvo v rádioorientačnom behu na majstrovstvách Európy v Litve, kde získali bronzovú
medailu

KYSUCKÁ DESIATKA
Na 13. ročník Kysuckej desiatky sa môžu prihlásiť registrovaní aj neregistrovaní bežci. Preteky
sú zaradené do Bežeckej ligy Žiliny. Ich usporiadateľom je MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto.

Alica Brodňanová bola pri všetkých úspechoch ﬂorbalového klubu. V jesennej časti
aktuálneho ročníka ženskej extraligy nazbierala už viac ako 20 bodov a je aktuálne našou
najproduktívnejšou hráčkou.
Laura Chupeková v sezóne 2016/2017 bola
najmladšia hráčka v najvyššej ženskej ﬂorbalovej súťaži. V 19 zápasoch nazbierala 17 bodov za 12 gólov a 5 asistencií. V kategórii staršie žiačky získala titul majsterky Slovenska.
Florbalový klub MKŠS Kysucké Nové
Mesto dosiahol v minulej sezóne výsled-

ky: 1. Liga ženy 1. miesto, Majstrovstvá SR
Juniorky – 2. miesto, Majstrovstva SR dorastenky – 2. miesto, Majstrovstva SR staršie
žiačky – 1. miesto.
Milan Skokan získal ocenenie za viac ako
25-ročnú úspešnú trénerskú činnosť v atletickom oddiele KNM. S jeho trénerskou činnosťou sú spojené najväčšie úspechy, jeho
zverenci získali množstvo titulov majstrov
Slovenska (i Československa), úspešne reprezentovali Slovensko na majstrovstvách Európy, sveta, aj na olympijských hrách.

Cestný beh na 10 km sa bude konať v nedeľu
22. apríla o 10.00 hod.
Prihlásiť
sa
môžete
on-line
na
www.hrdosport.sk, ďalšie informácie poskytne
p. Kováčiková 0902/405 190. On-line prihlasovanie bude ukončené v sobotu 21. 4. 2018
o 12.00 hod. Zvýhodnené štartovné 7,00 € platí

do 19. 4. do 12.00 hod., po tomto termíne bude
možné uhradiť štartovné už len pri prezentácii
v sume 10,00 €. Vyhodnotenie bude o 13.00
pred Domom kultúry. Každý účastník dostane
tričko s logom podujatia, občerstvenie a obedový balíček. Kysucká desiatka je beh pre všetkých, a tak neváhajte a prihláste sa už dnes.

Z uvedeného vyplýva, že dominantnými v rámci
celej ligy boli práve družstvá z ČR. Je však treba
podotknúť, že je tu jedno „ale“. Tieto tímy vystupujú pod hlavičkou RHC, čo je skratka Regionálni
házenkářske centrum a ide tu o výbery toho najlepšieho zo štyroch až piatich mužstiev z regió-

nu, takže porovnávanie kvality
je značne problematické, keďže
poľskí i slovenskí zástupcovia
nastúpili v klubových zostavách.
Tréneri MŠK KNM museli súťažný tím starších žiakov dopĺňať i mladšími žiakmi, nakoľko
hráčska základňa je úzka. Českí
tréneri si mohli „luxusne“ postaviť dve kompletné šestky s kvalitnými hráčmi a podľa potreby
ich na ihrisku „točiť“. Vo svetle
týchto skutočností je zrejmé, že MŠK KNM sa
umiestnil vo všetkých troch turnajoch najlepšie
z klubových tímov.
Do all-stars tímu bol po tretíkrát zaradený i hráč
MŠK Adam Ďurana.
Mário Janík

AJ DO TRETICE BRONZOVÍ
V uplynulý víkend vyvrcholila turnajom vo Frýdku – Místku spoločná Česko-slovensko-poľská
liga v hádzanej v kategórii starší žiaci. Išlo o tretí a posledný turnaj v rámci tejto súťaže. Prvým
hracím dňom bola sobota 10. februára. Mladí
Kysučania postupne zdolali druhého slovenského zástupcu THA Martin a poľský tím MKS
Ustroń, nestačili však na domácich RHC SKP
Frýdek – Místek, ktorým podľahli. Druhú prehru chlapci utrpeli tiež so zástupcom spoza rieky
Moravy, družstvom RHC Karviná v úvode druhého hracieho dňa. Chuť si napravili výhrou nad
poľským MUKS Siodémka Mysłowice, ktorých
deklasovali a zabezpečili si bronzové medaily.
Prvé dve miesta si rozdelili oba české tímy, keď
zvíťazila Karviná a druhý bol Frýdek – Místek.

SENIORI VYZVALI
JUNIOROV
Denné centrum Klub 75 a Centrum voľného
času KNM 26. januára zorganizovali 7. ročník
šachového turnaja „Juniori verzus Seniori“, ktorý sa konal v dome kultúry. Súťaž otvoril vedúci
šachového krúžku juniorov Ľubomír Ševčík, ktorý bol aj zároveň rozhodcom súťaže a zástupca
Denného centra Klub 75 Milan Bileš. Turnaj

Zvesti

pozostával z dvoch kôl,
zo súťaže družstiev
a súťaže jednotlivcov.
V súťaži družstiev vyhralo družstvo seniorov
s výsledkom 4:2 a v súťaži jednotlivcov sa na
prvom mieste umiestnila Lucia Ševčíková

z družstva juniorov, druhé miesto obsadil Viktor
Cvopa z družstva seniorov, tretie miesto obsadila Silvia Šamajová z družstva juniorov. Víťaznému družstvu seniorov bol odovzdaný diplom
a pohár, v súťaži jednotlivcov súťažiaci dostali
darčeky. Na koniec turnaja deti dostali od seniorov z DC Klub 75 drobné darčeky.
Milan Bileš
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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

1. – 31. 3. 2018
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci Vás pozývajú
na prezentačné výstavy svojich obrazov.
V marci vystavuje Dušan Chilý.

9. – 23. 3. 2018
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava najlepších súťažných prác detí z regiónu výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
Vernisáž výstavy 9. 3. 2017 o 13.00 hod.
(org. Kysucká hvezdáreň)

18. 2. – 3. 4. 2018
Kaštieľ Radoľa
Pôvab kraslíc
Výstava kraslíc zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci a v súčasnej tvorbe ľudových
výrobcov.

9. 3. 2018, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 3. – 5. 4. 2018
Mestská knižnica KNM
Kniha Kysúc 2017
Hlasovanie v ankete Kniha Kysúc 2017.
Anketové lístky nájdete v týždenníku
Kysuce a v mestskej knižnici.
2. – 4. 3. 2018
Kysucká stovka
Športklub turistiky KNM organizuje diaľkový turistický
pochod.
3. 3. 2018
Kysucké Beskydy
Výstup na Veľkú Raču, výlet k 1. slovenskému orloju v Starej Bystrici.
5. – 11. 3. 2018
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc na tento týždeň vyhlasuje už 19. ročník podujatia
s cieľom zviditeľnenia knižníc a ich práce.
Mestská knižnica KNM počas celého týždňa odpúšťa zaneprázdneným a zábudlivým
čitateľom sankčné poplatky za knihy, ktoré
majú vypožičané dlhšie ako je stanovená
výpožičná doba a realizuje informačnú výchovu pre všetky vekové kategórie.
8. 3. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Country kurz s Vladom Vaňom
Naučte sa základom country tanca.
Poplatok: 15 € (8 tanečných hodín)

10. 3. 2018
Veľká Fatra
Turistika vo Veľkej Fatre na Malú Smrekovicu.
13. 3. 2018, 16.30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Jarný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
14. 3. 2018, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
To nemá chybu
Radošinské naivné divadlo pozýva na divadelnú hru autora Stanislava Štepku. Horká komédia o spätnom naprávaní starých
chýb.
vstupné: 15 €
16. 3. 2018
Mestská knižnica KNM
Deň ľudovej rozprávky
Kto si požičia knihu ľudových rozprávok,
odmena ho neminie. Zároveň o 10.00 hod.
navštívia knižnicu pracovníčky spoločnosti Be
diﬀerent z Bytče, ktoré
prezradia viac o výrobe
krojov.
18. 3. 2018
Malá Fatra
Turistika v Malej Fatre na Martinské hole.
19. – 20. 3. 2018
Klub 75
Veľkonočná výstava ručných prác
MKŠS KNM a Klub drotárov, Únia žien Slovenska a Klub dôchodcov pozývajú na výstavu svojich ručne vyrobených veľkonoč-

ných a iných dekorácií. Výstava je spojená
s predajom.
24. 3. 2018, 20.30 – 21.30 h.
Hodina Zeme
Celosvetová akcia, ktorá má za cieľ upozorniť na problémy súčasnej doby globálne otepľovanie a svetelné znečistenie.
Do Hodiny Zeme sa môžu zapojiť aj jednotlivci, a to zhasnutím osvetlenia vo svojej
domácnosti.
25. 3. 2018, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
O pánovi zo Súľova
MKŠS a divadelný súbor Didero pozývajú
na premiéru divadelného predstavenia.
Réžia a scenár: Pavol Zátek a kol.
vstupné: 2 €
28. 3. 2018, 13.00 h.
Mestská knižnica KNM
Popoludnie básnika rodných Kysúc
11. ročník súťaže v umeleckom prednese
slovenskej poézie a prózy detí do 10 rokov,
v spolupráci s miestnym odborom SSV.
PRIPRAVUJEME NA APRÍL
2. 4. 2018
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoﬁciálneho rekordu
v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež v jeden deň.
11. 4. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Šialené nožničky
Najúspešnejšia detektívna komédia na svete Paula Pörtnera v podaní Bratislavského
Hudobného Divadla.
vstupné: 13 €

21. 4. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
vstupné: 5 €
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