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Kto sa stal športovcom
roka 2012?

Dňa 15. marca 2013 sa konala v priestoroch mestskej knižnice vernisáž regionálneho kola 28. ročníka výtvarnej
súťaže Vesmír očami detí, ktorej usporiadateľom bola Krajská hvezdáreň v Žiline. Do súťaže sa zapojilo 32 škôl kysuckého regiónu s 356 výtvarnými prácami
detí s vesmírnou tematikou. Odborná
porota, v zložení Mgr. Ján Rajtek a akademický sochár Jaroslav Gaňa, vybrala
z každej kategórie päť najlepších prác,
ktoré postúpili do celoslovenského kola,
ktoré sa uskutoční 9.4. 2013 v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.
Porotcovia boli s týmto ročníkom veľmi
spokojní a konštatovali, že úroveň výtvarných prác rok od roku stúpa.
Vernisáže sa zúčastnili autori víťazných
prác v sprievode rodičov a priateľov.

Dňa 21. marca slávnostne odovzdal
primátor mesta Ing. Ján Hartel a predseda Komisie kultúry, vzdelávania
a športu PaedDr. M. Chládek ocenia
najlepším športovcom roka 2012 za
účasti zástupkyne primátora Ing. J.
Svrčkovej, riaditeľa MKŠS J. Čierňavu
a ostatných členov komisie.
Kategória žiak:
Nikola Štefundová získala 5 titulov
majstra SR. Je halová majsterka v behu
na 800 m žiačok, majsterka na 1500 m
dorasteniek, majsterka na 1500 m žiačok, majsterka na 800 m žiačok, majsterka SR žiačok v cezpoľnom behu.
Michal Kučera získal 4 tituly majstra
SR. Je halový majster v behu na 1500
m žiakov, majster na 300 m a 800 m
žiakov na dráhe a majster SR žiakov
v cezpoľnom behu.
Lucia Ševčíková získala titul majsterky SR v Rapid šachu v kategórii do 6
aj do 8 rokov, vyhrala 2. miesto na
majstrovstvách SR v kategórii dievčat
do 8 rokov a bola nominovaná do reprezentácie SR a na svetové a európske
majstrovstvá mládeže.
Kategória talent:
Soňa Kohútová je víťazka mladších
žiačok na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu, reprezentovala SR v behu
na 100 m v Chorvátsku, zabehla slovenský rekord žiačok na 150 m, vyhrala 3. miesto na majstrovstvách SR žiačok na 60 m a vyhrala celoštátne finále
súťaže hľadáme nových olympionikov
v Dubnici.
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Vesmírna výstava

Testovanie 2013
Deviataci už overovanie svojich vedomostí majú za sebou. Testovanie 9-2013
sa uskutočnilo 13. marca na celom Slovensku, a teda aj v troch ZŠ v našom
meste. Žiaci boli rozdelení do tried s maximálnym počtom 15 deviatakov. Každý
sedel sám v lavici a na priebeh dozerali
v každej triede dvaja pedagógovia, jeden
z danej základnej školy a jeden poverený
pedagóg z inej základnej školy v okrese.
Otváranie zapečatených testov sa uskutočnilo o 7,45 hod. za prítomnosti dozorujúcich pedagógov, inšpektorky zo ŠŠI
a zástupcov rady školy.
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

V minulom čísle som sa venoval zaslanej
petícii na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja, ktorú ako požiadavku zaslala skupina našich občanov vedeniu
rezortu v snahe prinavrátiť nášmu mestu
zastavovanie medzinárodných expresných
vlakov a rovnako o prinavrátenie niektorých zrušených vlakových spojov. Ako som
sa zmienil, k petícii sa, samozrejme, pripojilo i naše mesto a zabezpečili sme, aby sa
k petícii pripojili i starostovia okolitých obcí.
Už teraz môžem povedať, že sme dostali
odpoveď, v ktorej nám vedenie Železničnej
spoločnosti a. s. oznamuje, že všetky vlaky kategórie Ex budú v grafikone vlakovej
dopravy zastavovať systémovo v Železničnej
stanici KNM. Ďalej oznamujú, že v platnom
grafikone nebolo možné zabezpečiť zastavovanie týchto vlakov z dôvodu tesného prípoja v Železničnej stanici Žilina na vlaky Inter
City na smer Košice. Čo sa týka našej druhej
požiadavky o prinavrátenie niektorých zru-

šených vlakov, tejto požiadavke nám zatiaľ
vyhovené nebolo s odôvodnením poklesu
výkonov alokovaných pre trať Žilina – Čadca
v zmysle objednávky dopravných výkonov.
S odchádzajúcou zimou a prichádzajúcou
jarou budeme pokračovať v investíciách,
ktoré sa začali už v roku 2012. Predpokladáme dokončenie investičnej akcie Regenerácia centrálnej zóny mesta KNM rekonštrukciou chodníkov okolo parku a budeme
pokračovať i v realizácii zateplenia budovy
Základnej školy Dolinský potok. Pripomínam, že aj na túto investičnú akciu mesto
získalo finančný príspevok. Poskytovateľom
v tomto prípade ale nie sú fondy EÚ, ale je
ním neinvestičný fond EkoFond n. f., ktorý je zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel a. s. Celkové náklady
podľa projektu po verejnom obstarávaní
činia 103.844 €, pričom poskytovateľ nám
poskytne podľa zmluvy príspevok vo výške
48.418 €, čo činí približne 47 % celkových
nákladov. Sme však povinní v tomto prípade
splniť isté podmienky, tak ako pri nenávratných finančných príspevkoch z fondov EÚ.
Musíme napríklad umožniť poskytovateľovi
pravidelne kontrolovať realizáciu projektu,
zaväzujeme sa umiestniť na budovu, na ktorú bol poskytnutý finančný príspevok, tabuľu s logom poskytovateľa, rovnako musíme
dodržiavať časový harmonogram projektu. Museli sme sa ďalej zaviazať, ako aj pri

iných nenávratných príspevkoch, že budovu
základnej školy, v ktorej budú realizované
energetické opatrenia, budeme využívať
naďalej na verejnoprospešný účel, a to po
dobu trvania projektu a najmenej päť rokov
po jeho ukončení. 30 % poskytovaných prostriedkov je viazaných na predpísanú úsporu energie po realizácii stavby.
Ešte by som sa chcel zmieniť, že tohto
roku sa uchádzame o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Zateplenie
objektov polikliniky a budovy sociálnych
služieb“. Ako je známe, po mnohých peripetiách, ktoré boli ukončené až rozsudkom okresného súdu, sa naše mesto stalo
vlastníkom budovy polikliniky v spore so
Žilinským samosprávnym krajom. Vzhľadom k tomu, že táto budova, ale aj budova
sociálnych služieb, neprešli ešte žiadnymi
úpravami na zlepšenie energetickej hospodárnosti, sme sa okamžite rozhodli, že tak
učiníme a požiadali sme o dotáciu na tento
projekt. V tomto prípade je možné podporu
získať od Environmentálneho fondu, ktorý bol zriadený na uskutočňovanie štátnej
podpory starostlivosti o životné prostredie, ktorého správu vykonáva Ministerstvo
životného prostredia SR. Odhaduje sa, že
náklady na celý projekt sa budú pohybovať
okolo 500.000 €. Naše mesto, ak by sme boli
úspešní, by sa na projekte podieľalo 5 %.

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Ing. Jana Svrčková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v KNM, nezávislý kandidát, volebný obvod č. 7 (Budatínska Lehota)
Prácu poslankyne MsZ KNM vykonávate
opakovane. Zároveň ste aj poslankyňou
ŽSK a viceprimátorkou mesta. Čo Vás
v poslednej dobe pri vykonávaní Vašej
práce najviac potešilo?
V súčasnosti mám najväčšiu radosť z výsledku dlhodobých rokovaní o výmene nehnuteľného majetku medzi Mestom KNM a ŽSK.
Tento problém sa začal riešiť už v minulom
volebnom období, jednanie vždy stroskotalo na nedohode medzi mestom a ŽSK. Som
veľmi rada, že sa nám podarilo aspoň z časti
zámenu nehnuteľností realizovať v tomto
volebnom období a navyše legislatívne zosúladiť existenciu Gymnázia KNM v našej
budove na Jesenského ulici. Predmetom
zámeny boli zatiaľ len pozemky a síce pozemky pod budovami v správe ŽSK (Kysucká

hvezdáreň, ZpSaDSS na Štúrovej ulici, Gymnázium KNM na Komenského ulici pri ZŠ
Nábrežná) a mesto na základe dohodnutej
zámeny dostalo pozemky pod budovou Polikliniky KNM (novšia nezrekonštruovaná
budova, kde sídlia obvodní lekári a pediatria)
a približne polovicu priľahlého pozemku. Po
úspešnom ukončení súdneho sporu o vlastnícke právo k tejto budove Polikliniky KNM
v prospech mesta, sa mesto stalo oprávneným žiadateľom, a tak poslalo žiadosť s vypracovaným projektom na rekonštrukciu
a zateplenie na Environmentálny fond.
Celá dohodnutá zámena je v prospech mesta, kompenzovaním vzniknutého rozdielu
sa legalizovala existencia Gymnázia KNM
v budove na Jesenského ulici formou výpožičky na 10 rokov. Touto dohodou sa zároveň vyriešil dlhodobý existujúci legislatívny
a vecný problém, lebo ŽSK bol aj vlastníkom
pozemkov pod mestskými bytmi na Dubskej

ceste pri SOU strojárskom.
Všimla som si, že KNM uzavrelo spoluprácu s mestom Jablunkov. Máte už
konkrétne predstavy o spolupráci?
Mesto má záujem využiť výzvy na žiadosť
o finančné prostriedky z eurofondov –
z programu cezhraničná spolupráca. Niekedy
sa doslova hľadajú možnosti na získanie finančných prostriedkov „po tme“ a v záujme
dosiahnutia takéhoto cieľa sme aj formálne
uzatvorili spoluprácu s mestom Jablunkov.
S predstaviteľmi mesta sme sa spoznali na
návšteve v poľskom partnerskom meste Gogolin. Očakávame výzvy v rámci EÚ v oblasti
cezhraničnej spolupráce, kde základnou podmienku bude účasť minimálne troch krajín,
v našom prípade by to bolo Poľsko (Gogolin),
ČR (Jablunkov) a slovenskú stranu by zastupovalo KNM. V tejto chvíli neviem predpokladať, kedy budú výzvy zverejnené, ani to
či budú investičného alebo neinvestičného
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charakteru. Ale na základe doterajších informácií sa tak stane v I. polroku 2014. V prípade
úspechu budeme samozrejme našich občanov
informovať.
Ak by som mohla zhrnúť doterajšiu spoluprácu s poľskými partnermi, mali sme úspešné
projekty s mestom Lodygowice, v roku 2007
Slovensko-poľské kultúrne leto a v roku
2010 Poľsko a Slovensko športom ku zdraviu. S partnerským mestom Gogolin úspešne
čerpáme eurofondy od roku 2009 vďaka projektom – Umelecká tvorba mládeže Vyšehradskej štvorky, Tvorenie a zobrazovanie pozitívneho obrazu o regióne (2010), Náš umelecký
svet (2011), Spolu do Európy (2012).
Čo pokladáte vo svojej doterajšej práci za
veľký úspech?
Mojim najväčším snom v doterajšom pôsobení bola realizácia projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta, čo sa nám vo finále aj podarilo. Stálo nás to veľa síl, veď o peripetiách
sme občanov pravidelne informovali. Pred
poslednými parlamentnými voľbami sme už
mali úspešne vykonané výberové konanie
a doplnok ku zmluve už stačilo len podpísať,

mali sme obavy z predlžovania procesu podpisu práve z dôvodu volieb a výmeny pracovníkov na ministerstve. Podarilo sa to v krátkom
čase a aj mne spadol kameň zo srdca, pretože
v našom meste bude vidieť kus vykonanej
práce v prospech občanov. Uvedomujem si, že
ľudia môžu mať rôzny názor na tento projekt,
napr. na detské ihriská, ktoré sa vybudovali,
ale naše mesto má veľkú detskú populáciu,
ktorá bude ihriská využívať. Nám starším neostáva nič iné, len si uvedomiť fakt, že všetci
sme mali malé deti, ktoré boli občas hlasnejšie.
A naopak. Čo Vás v súčasnosti najviac
trápi?
Súčasné financovanie miest a obcí. Máme
výpadok v podielových daniach od štátu, ktorý je konkrétne pre naše mesto vo výške cca
500.000 €. Je to obrovský zásah do všetkých
činností a kompetencií mesta. A neobíde ani
naše školstvo vrátane CVČ a ZUŠ. Plne si však
uvedomujeme, že toto zníženie nemôže ísť na
úkor totálneho obmedzenia činnosti mesta,
napr. verejné osvetlenie, vývoz komunálneho
odpadu, rušenie škôl a školských zariadení,

NAVRHNITE OSOBNOSŤ MESTA
Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne
udeľuje v čase konania Jakubovských hodov
Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a ve-

rejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou
sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, záchranu ľudských
životov a majetku mesta a jeho občanov. Ná-

ale všetky oblasti sa musia uskromniť s cieľom, tak ako doteraz, nezadlžiť mesto.
Ak by ste chceli potenciálnemu návštevníkovi mesta odporučiť návštevu mesta.
Na čo by ste najskôr poukázali, čo je podľa Vás pýchou mesta.
Odporúčala by som návštevu mesta v čase
konania Jakubovských hodov, ktoré majú bohatý kultúrny program. Na hodoch sa prezentujú remeselníci ponúkajúci svoje umelecké
výrobky. Jakubovské hody majú silnú tradíciu
v našom meste, veď tržné právo získalo mesto
už v roku 1325. Pre náhodného návštevníka
pri vstupe do mesta by som odporučila prechádzku po Belanského ulici okolo Mariánskeho kostola, postupne obíde malebné obchodíky a jeho cesta vyústi na námestí, ktoré
patrí k najcennejším stavebným pamiatkam
Kysúc a ktorého súčasťou je obnovený kostol sv. Jakuba. Preto by som chcela vyzvať
občanov, aby sme spoločne chránili naše pekné mesto, mali oči otvorené a upozornili na
vandalov, resp. znečisťovateľov. Len spoločne
môžeme dokázať, že naše mesto bude zdravé
a čisté.
vrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor,
prípadne aj občania mesta.
Ak poznáte vo svojom okolí osobnosť, ktorá
spĺňa uvedené kritériá, zašlite svoje návrhy
spolu s odôvodnením na adresu mestského
úradu. Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na júnovom zasadnutí MsZ v KNM.

ZápisKy z Kroniky ZDŠ 1. – 5. ročník v Budatínskej Lehote v šk. roku 1963 – 64
Školský rok 1963 – 64 sa započal 2. septembra
1963 o 9.00 hod. školskou slávnosťou za prítomnosti zástupcov MNV, ZRPŠ a rodičov. O význame nového školského roku prehovoril riaditeľ školy Milan Matísek. Učitelia boli pozdravení
s kyticami ruži žiakmi jednotlivých tried. Po
slávnosti besedovali zástupcovia s učiteľmi.
Nový školský rok začal s 99 žiakmi. Vyučovanie
bolo len v dopoludňajších hodinách, čo veľmi
prispelo práci školy. S. Kolláriková pokračuje v štúdiu nadobudnutia kvalifikácie. Od 1.1.
1964 až do 30.5. 1964 sa v I. triede zastupovalo,
nakoľko s. Kalužníková bola na materskej dovolenke. Počet žiakov sa menil príchodom a odchodom žiakov cigánskeho pôvodu. Dochádzka
bola 97,8 % a bola narušená v zimnom období
chrípkou a v máji a v júni infekčnou žltačkou, na
ktorú ochoreli dvaja žiaci. Na konci roka neprepadol nikto. Celkový prospech je dobrý. Z chovania majú dvaja žiaci známku druhého stupňa pre
spoluúčasť na krádeži domáceho zajaca.
Školské slávnosti sa konali aj v tomto roku.
Predvádzané boli v sále kultúrneho domu za
spolupráce MNV a zložiek NF (Národného fron-
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tu). ZRPŠ nám zdarma opravilo lavice, ploty.
Spolupráca bola v celku dobrá.
Záväzky k 20. výročiu SNP splnené a prekročené. Zbery dosiahli najväčšie množstvo: železo
20q, papier 150 kg, liečivé rastliny 22 kg, šípky
31 kg. Bola splnená i pomoc vtákom, JRD v Radoli a slabším žiakom. Veľkú zásluhu má na tom
PO na škole, ktorej vedúcou je s. Gábrišová. PO
(pionierska organizácia) za túto prácu dostala
i ďakovný list z Krajského národného výboru
v Banskej Bystrici. V PO je organizovaných 83 %
žiakov. Pripravujú sa záväzky k 20. výročiu oslobodenia ČSSR.
Na doplnenie učebných pomôcok škola dostala
od ONV (okresný národný výbor) – odboru školstva sumu 8 000,- Kčs a na opravu 10 000.- Kčs.
Bola prevedená oprava strechy, náter oblokov
a dverí a vymaľovanie učební. Čiastočne bolo
opravené i oplotenie. Učitelia pracovali so žiakmi v rozličných krúžkoch a mimo školy v zložkách NF. Dňa 14. júna boli voľby do MNV, kde
bolo zvolených 27 poslancov. Medzi nimi i riaditeľ školy Milan Matísek.
Inšpekcia na tunajšej škole bola dňa 2. októbra

1963. Prišli súdruhovia inšpektori Horánsky,
Ondrejka, Dubovský. U každého učiteľa hospitovali tri hodiny. Veľmi kladne hodnotili vedenie
i prácu na škole.
Pre zaujímavosť treba poznamenať, že boli prevedené besedy vo zvlášť srdečnom ovzduší s našimi pioniermi. Pionieri besedovali so školským
lekárom MUDr. Odehnalom, okresným zmocnencom por. Hrvoľom, tajomníkom MNV s.
Červencom o nutnosti plnenia dodávok a účastníkom SNP s. Švábikom. Treba poznamenať, že
naši pionieri pomáhali okresnému zmocnencovi
SNB (Sbor národnej bezpečnosti) pri cestných
kontrolách. Ďakovali vodičovi, keď mal všetko
v poriadku.
Školský rok 1963/64 sa ukončil dňa 27.6. 1964
slávnosťou za prítomnosti zástupcov MNV,
ZRPŠ a občanov vo zvlášť srdečnom ovzduší.
Neprepadol nám ani jeden žiak.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: Text príspevku je doslovným prepisom textu z kroniky aj s pravopisnými a štylistickými chybami.
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ECHO MESIACA
Otázka: Je dovolené voziť do kontajnera
v meste k bytovke tehly, kvádre a iný materiál zbúraného domu na dedine? Kazí nám
kontajnery.
Odpovedá redakcia: Občania nášho mesta a mestských častí môžu zdarma využívať
na vývoz drobného stavebné odpadu a veľkorozmerného odpadu zberný dvor, ktorý
mesto zriadilo v areáli Údržby mesta. Odpad môžu odovzdať v objeme 1 m3 za rok na
jednu fyzickú osobu. Odovzdávajúci občan
sa preukáže identifikačným dokladom a dokladom o zaplatení poplatku za komunálny
odpad v príslušnom roku.
Ak však ide o osobu, ktorá stavebný a veľkoobjemový odpad ukladá do kontajnera pri
bytovom dome, takáto činnosť sa považuje
za priestupok. Všímaví občania môžu odpísať ŠPZ auta, v ktorom bol odpad dovezený,
príp. fotoaparátom zdokumentovať takúto
činnosť. Následne podať na mestský úrad
podnet na priestupkové konanie a osoba,
ktorá stavebný odpad vyviezla do kontajnera umiestneného pri bytovom dome,
môže dostať pokutu až do výšky 165,96
€. Stavebný a veľkoobjemový odpad naozaj poškodzuje kontajnery, prípadne môže
znemožniť vývoz zberovým vozidlám.

Harmonogram Dní čistoty mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje v dňoch 10.
4. – 2. 5. 2013 Dni čistoty mesta. v dňoch 10.
– 13. apríla bude možné likvidovať komunálny odpad. Od 22. apríla do 5. mája bude možné likvidovať elektronický odpad (televízory,
práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče),
ďalej autobatérie, žiarivky a pneumatiky Na
zvoz odpadu budú pristavované veľkokapacitné kontajnery nasledovne:
Dňa 10. – 11.4. (streda od 12.00 hod.), komunálny odpad
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
Ul. Murgašova (parkovisko pri hoteli)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
Ul. Benkova (bytový dom 2873)
Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)
Ul. ČSA (bytový dom 1190)
Dňa 12. – 13. 4. (piatok od 12.00 hod.), komunálny odpad
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
Dubie
Oškerda (dom kultúry)
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova

Kto sa stal športovcom roka 2012?
pokračovanie zo str. 1
Miloš Roman v súčasnosti hrá hokej za Třinec. Miloša vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja, ktorý sa v kanadskom meste Windsor.
Niekoľkokrát reprezentoval Třinec, Trenčín
či Slovensko na turnajoch v Kanade, USA či
Francúzsku.
Patrik Jakubík hrá futbal za MŠK Žilina.
Získal ocenenie najlepší hráč turnaja v Lipt.
Mikuláši aj na medzinárodných turnajoch
Zbrojovka Brno Cup, Donovaly cup, Enorm
Cup Brno a Liptov Champions Masters.
Kategória junior:
Katarína Košútová vyhrala dve strieborné
medaily na majstrovstvách Európy v Litve
v rádioorientačnom behu, 8. miesto na majstrovstvách sveta Kopaonik v Srbsku, 3.
miesto na majstrovstvách Poľska a 1. miesto
na Slovenskom pohári.
Patrik Žúbor získal 6 titulov majstra SR. Je

halový majster v behu na 3000 m dorastencov
a 3000 m juniori, majster SR na dráhe 3000

m, 1500 m, majster SR na 1500 m juniorov
a majster SR v cezpoľnom behu. Ako reprezentant SR získal na medzištátnom stretnutí Slovensko, Česko, Maďarsko 2. miesto na
1500 m.
Kategória kolektív:
kolektív stolných tenistov, ktorý sa počas

2 % z Vašich daní pre OZ
Občianske združenie Radosť žiť pri
ZpSaDSS v KNM Vás prosí o poukázanie

2% zo zaplatenej dane za rok 2012. Tlačivá
na darovanie 2% Vašich daní sú k dispozí-

Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta (aut .zast. Zvršok)
Dňa 22. – 26. 4. v čase od 10,00 do 18,00
hod., elektronický odpad
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka), 22. 4.
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.), 23. 4.
Ul. Hviezdoslavova (kino), 24. 4.
Kamence (predajňa Perla), 25. 4.
Kamence (predajňa Jednota), 26. 4.
Dňa 27. 4. v čase od 10,00 do 13,00 hod.,
elektronický odpad
ZŠ Dolinský potok,
Dňa 27. 4. – 2. 5. v čase od 14,00 do 18,00
hod., elektronický odpad
Dubie, 27. 4.
Budatínska Lehota (predajňa Jednota), 29.
4.
Oškerda (dom kultúry), 30. 4.
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná), 02. 5.
Mesto žiada občanov, aby do pristaveného
veľkokapacitného kontajnera neukladali
iné druhy komunálnych odpadov. Tiež aby
odpady, ktoré sú zberané počas Dní čistoty
mesta, neboli umiestňované na verejných
priestranstvách až do nasledujúceho zberu
na jeseň 2013. Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!
posledných rokov dostal z tretej ligy, kde hral
v roku 2008 a 2009 až do prvej ligy.
Kategória muži:
Ladislav Jánoška získal 7. miesto na majstrovstvách Európy v cyklotriale, 2. miesto
v európskom pohári a 2. miesto na majstrovstvách SR.
Kategória tréner:
florbalový tréner Michal Vlček, jeho družstvo zvíťazilo na medzinárodnom mládežníckom florbalovom turnaji o Slovenský pohár
v kategórii U16 a prešlo turnajom bez jedinej
prehry a bez straty bodov.
Čestné uznanie:
Ervín Priečko – IN MEMORIAM za celoživotnú činnosť v oblasti alpinizmu, horolezectva, vysokohorskej turistiky a skialpinizmu
na Kysuciach.

Srdečne blahoželáme. Všetkým športovcom, nielen oceneným, prajeme pevné
zdravie, veľa sily na tréningoch a šťastia pri
zúročovaní talentu.
cií na vrátnici a sociálnom úseku ZpSaDSS
KNM, ul. Ľ. Štúra 1210, Kysucké Nové
Mesto.
Ďakujeme
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Zima už je za nami. Asi by sa dala nazvať
miernou, veď poriadne snežilo len pár týždňov, po ktorých prišlo oteplenie a sneh
sa pomaličky topil. Napriek tomu, že som
zime dala prívlastok mierna, Údržba mesta KNM, ktorá má na starosti odhŕňanie
snehu a posypávanie cestných komunikácií
a chodníkov, mala plné ruky práce. Počas 4
mesiacov minula na údržbu komunikácií

cca 95 ton posypovej soli a 400 ton štrku.
Teraz je hlavnou úlohou pracovníkov
Údržby mesta, aby vyčistili cesty a chodníky od štrku. S prvými jarnými prácami začali už 11. marca, teda skôr ako v mnohých
iných slovenských mestách. Z námestia
a frekventovaných ulíc zmizli vďaka nim
kopy zamrznutého snehu a rozsypaného
štrku.

Uctili si svojich jubilantov
Dobrovoľní hasiči na svojom zasadnutí 9.
marca 2013, ktoré sa konalo v hasičskej
zbrojnici, okrem oboznámenia s činnosťou
hasičského zboru a poďakovania za dlhoročnú činnosť a prácu v zbore, odovzdali
svojím dlhoročným členom malé darčeky,
ktoré si prevzali z rúk predsedu DHZ Jaroslava Belka, veliteľa Miroslava Kurica a ta-

jomníka Ing. Ferdinanda Kubištu.
Boli to nasledovní členovia: Ján Adámek,
Miroslav Belko, Ondrej Belko, Oľga Hochová, Stanislav Káčerik, Štefan Belko, Marta
Borončová, Margita Smoleňová, Anežka
Hricová, Ján Cvacho, Pavol Orieščik.
Ľudovít Hoch

Premnoženie áut a nárast nehodovosti na cestách
Sčítanie obyvateľov, ktoré sa uskutočňuje
raz za päť rokov, ukázalo, že doprava oproti predpokladom výraznejšie rástla najmä
v mestách. Podľa noriem by sa mali štvorprúdové cesty stavať tam, kde množstvo
áut za deň prekročí hranicu 18-tisíc. To sa
týka viacerých miest Slovenska. Mohutný
nárast dopravy zaznamenali za posledných
päť rokov Kysuce, kde sa intenzita dopravy zdvihla o tretinu, pri nákladnej dokonca
o polovicu. Popri KNM dnes denne prejde
takmer 23-tisíc áut, čo je len o dve tisíc
menej ako Strečnianskou úžinou. Výsledky
poukazujú na nutnosť budovania diaľnice
D3. Za nárastom kamiónovej dopravy cez
Kysuce stojí otvorenie automobiliek Kia
v Žiline a Hyundai v Českej republike. Na
trase Žilina – Čadca zomrelo len predminulý rok v priebehu 3 mesiacov na tom istom
mieste 5 ľudí. Tento úsek sa teraz nazýva
„cesta smrti“. Aj smrť, ktorá neustále číha
na danej ceste je dôsledkom premnoženia
áut a samozrejme nedostavanej D3. Najviac vyťažené cesty potrebujú nové jazdné
pruhy, vysoká intenzita premávky sa totiž
výrazne odráža na počte dopravných nehôd. Objavujú sa aj dva paradoxy. Od určitej hranice vyťaženosti cesty totiž počet nehôd stúpa, ale ich následky bývajú menšie.
Súvisí to s rýchlosťou dopravného prúdu,
ktorá sa s rastúcou hustotou znižuje, vďaka
čomu sú nehody menej závažné. Na druhej
strane vo vyťažených úsekoch neraz nastávajú aj extrémne závažné nehody. Keď sa
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totiž dopravný prúd hýbe veľmi pomaly,
vždy sa nájde niekto, kto to nervovo neznesie, ponáhľa sa a začne predbiehať tam, kde
nemôže. To je zväčša príčina nehôd s fatálnymi následkami, ako je čelná zrážka. No
problémom nie je len hlavný ťah Kysúc, ale
aj samotné mesto a autá. KNM je prepchaté autami a vodičmi na cestách. Mesto ma
cca 16 000 obyvateľov, skoro na každého
obyvateľa tu pripadá jedno auto. Máme
tu minimálne dva veľké závody, ktoré keď
ukončia pracovné zmeny naraz v tú istú hodinu, je koniec. Ani z mesta, ani po meste,
ani do mesta. Táto patová situácia nastáva
každučky deň, v pravidelných hodinových
periódach. A ten úplne najhorší prípad sa
prelína práve s prepchatým ťahom na Poľsko a Čechy, ktorý nastáva, keď sa na hlavnej trase stane dopravná nehoda. Mesto je
absolútne odrezané od sveta a informácie
o situácii si môžeme vypočuť akurát tak
z rádia. Dlhodobý problém pre mesto je
tiež nedostatok parkovacích miest. Pomer
počtu obyvateľov k počtu automobilov sa
výrazne zmenil. Vodič môže parkovať na
chodníku len tam, kde ostane aspoň 1,5
m široký prechod pre chodcov. Niekedy to
vyzerá, akoby chodníky boli budované za
účelom parkovania automobilov. Určite sú
dané problémy problémami každého mesta
v našom štáte, ale malo by sa s tým niečo
robiť. Tak treba dúfať alebo konať?

Vypaľovanie trávy
každoročne spôsobuje
škody
Príchodu jari sa nevedia dočkať aj vypaľovači trávy. Zimu ešte nestihlo vystriedať príjemnejšie počasie lákajúce
ľudí von, no oni už berú do rúk zápalky
a snažia sa zbaviť suchých porastov, ktoré nepokosili v minulom roku.
Hasiči na Slovensku už aj v tomto období
rátajú takéto prípady na desiatky. Podľa
informácií hovorkyne prezídia HaZZ
Zuzany Farkašovej stihli vypaľovači trávy už za prvé dva mesiace tohto roku
spôsobiť 262 požiarov s priamou škodou
takmer 425 000 €. Ľudia zapaľujú suchú
trávu napriek mnohým výzvam, aby
tak nerobili, lebo tým porušujú zákon
o ochrane pred požiarmi. Strašiakom
pre nich nie sú ani pokuty, fyzickej osobe
môže byť vymeraná pokuta až do výšky
331 €, právnické osoby to môže stáť až
1 659 €.
Veríme že suchý odpad, trávu, konáre,
lístie budú občania radšej kompostovať
ako páliť, čím ochránia prírodu a zdravie, životy a majetok.
Ľudovít Hoch, preventivár mesta

Rybári schôdzovali
Dňa 16. marca sa v Dome kultúry KNM
uskutočnila Výročná členská schôdza
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Najväčší záujem bol
o vyhodnotenie úlovkov za minulý rok,
ktoré predniesol vo svojej správe predseda organizácie Ľubomír Mičian. Pán
predseda ďalej skonštatoval, že v minulom roku rybári len v revíroch miestnej
organizácie ulovili spolu 5 151 kusov rýb
s hmotnosťou 5 063 kg, čo v premietnutí
na financie predstavuje 15 901,88 €.
Takisto zaznelo z úst členov výboru, že
plánujú pred začatím pstruhovej sezóny zarybniť naše revíry 150 kg pstruha
dúhového. Pripomíname, že tento rok
pripadá začiatok spomenutej pstruhovej
sezóny na utorok 16. apríla.
Výbor chce pred týmto veľkým sviatkom
všetkým vyznávačom Petrovho cechu zaželať, veľa pekných zážitkov počas celej
sezóny, veľa rybárskeho šťastia a manželkám či priateľkám, aby mali veľkú trpezlivosť.Petrov zdar!
Ing. Marián Mihalda, tajomník

Denisa Čadecká
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Údržba mestských komunikácií

Medzinárodný deň žien v ZpSaDSS
Už tradične sa spája ôsmy marec s Medzinárodným dňom žien. Aj klientkam
v zariadení na Štúrovej ulici sme pripravili malú oslavu a spoločne sme si tento
sviatok pripomenuli. V jedálni zariadenia
sa zišlo asi 40 žien. Program k ich sviatku
si pripravili detičky z MŠ na Ulici 9. mája.
Vystúpenie sa skladalo z pásma pesničiek a tancov. Na záver deti odmenili
ženy vlastnoručne vyrobeným darčekom

- papierovým srdiečkom. Aj vedenie zariadenia si uctilo 77 žien darovanou kytičkou kvetov, ktorá má svoj symbolický
význam. Tie ženy, ktorým zdravotný stav
nedovolil opustiť svoje lôžko, boli obdarované na izbe. Kvety na túto príležitosť
pre všetky klientky sponzorsky venovalo
kvetinárstvo Dália v KNM.
Mgr. Katarína Krasňanová

Rozprávkové čítanie

KULTÚRA

V MŠ Ul. 9. mája v jedno marcové poobede deti netrpezlivo čakali na prekvapenie,
ktoré im pani učiteľky sľúbili. Celý týždeň
sa rozprávali o knihách, čítaní, rozprávkach
a príbehoch, pretože mesiac marec patrí
knihe. Na úvod prekvapenia ich privítali
víly z rozprávkového kráľovstva. Potom im
tety knihovníčky z MsK KNM porozprávali
o tom, ako vyzerala kniha pred mnohými
rokmi a prečítali krásny príbeh o zvierat-

kách. Škôlkari nelenili vzali do rúk pastelky
a zvieratká z príbehu preniesli na papier.
Ďalšou odmenou bola pre nich návšteva
priamo v kráľovstve víl, ktoré ich zasvätili
do výroby čarovných kvietkov a za vydarené kvietky dostali sladkosť. Vílami boli
žiačky zo ZŠ Dolinský potok, im a autorke
projektu PhDr. Elene Gavlákovej patrí vďaka za krásne prežité popoludnie.

Vesmírna výstava
pokračovanie zo str. 1
Deti si prebrali diplomy a ceny od pracovníkov Kysuckej hvezdárne v KNM. Rodičia
a pedagógovia môžu byť pyšní na svoje deti.
V ich výtvoroch sa odzrkadlilo všetko úsilie,
ktoré do nich vložili.
Aj touto cestou chceme poďakovať pracovníkom ZUŠ v KNM Mgr. Alene Ďuriakovej
a Adamovi Paskudovi Dis. art. za obohatenie programu vernisáže profesionálnym
vystúpením. Poďakovanie patrí aj vedúcej
MsK KNM PhDr. Šinalovej za poskytnutie
priestorov pre uskutočnenie podujatia. Všet-

kým výhercom regionálneho kola gratulujeme k postupu a prajeme im veľa úspechov
v celoslovenskom kole.
Kysucká hvezdáreň v KNM.
Naše mesto budú na celoslovenskom
kole reprezentovať:
Denis Zivák, Veronika Jarabicová, 2. kateg.,
ZŠ Dolinský potok
Soňa Klučková, Sofia Kantoríková, Pavla Ondrejašová, 4. kateg., ZUŠ KNM
Nikola Jantošíková, Lucia Janíková, Laura
Javoríková, 5. kateg., ZUŠ KNM

Stretnutie s Jozefom
Banášom
Dňa 21. marca zavítal do Mestskej
knižnice KNM Jozef Banáš. Verejnosti
známy ako bývalý diplomat a politik,
ale v kultúrnych kruhoch ako scenárista, esejista, publicista a predovšetkým
spisovateľ. Jeho diela sú známe nielen
na Slovensku, ale prekročili aj hranice
Nemecka, Česka, Poľska, Ukrajiny či
Indie.
V krátkosti nám predstavil svoju tvorbu a pútavo porozprával o každej zo
svojich kníh. Dozvedeli sme sa, čo ho
viedlo k napísaniu románov Zóna nadšenia, Zastavte Dubčeka! a ako vznikali poviedky z jeho najnovšej knihy
Posledná nevera. Humorne nám priblížil fotografickú prílohu v knihe Idioti
v politike. Autor týchto bestsellerov
s nami ochotne debatoval aj o skutočných postavách v knihe Sezóna potkanov, číselne nám priblížil predajnosť
svojich kníh, ozrejmil nám, koľko
ocenení za ne doposiaľ získal, tiež to,
s akými pozitívnymi ohlasmi sa stretol
v zahraničí. Rozpovedal nám niekoľko
zážitkov zo života a nechal nás tak nahliadnuť aj do svojej minulosti.
Besedy sa zúčastnili viacerí horliví čitatelia spisovateľa, ktorí nešetrili slovami chvály. My mladší sme sa dozvedeli
mnoho zaujímavostí zo slovenskej histórie a získali podnet prečítať si knihy
z pera pána Banáša. Staršia generácia
si zaspomínala na časy minulé.
Všetkých nás rovnako potešila správa,
že už túto jeseň vyjde autorovi nová
kniha Kód 1. Na záver besedy nechýbala autogramiáda.
Dominika Chrastová,
žiačka LDO ZUŠ KNM

Vansovej Lomnička
Dňa 14. marca usporiadala Únia žien
Slovenska v KNM v mestskej knižnici
46. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Porota v zložení Mgr. Eliška Očková,
Mgr. Zita Véghová a Zuzana Balková
skonštatovala dobrú úroveň prednesu
súťažiacich, napriek tomu, že poukázali na nízku účasť mladých recitátoriek.
V tretej kategórii prednes poézie žien
nad 40 rokov sa na 1. mieste umiestnila
Mgr. Ľudmila Bakošová, ktorá všetkých

prítomných očarila prednesom veršov od
P. O. Hviezdoslava Ežo Vlkolinský. V kategórii próza 1. miesto obsadila Alena
Beláková s úryvkom prózy od Jána Lenča
Hluchota a nemota. Víťazky sa zúčastnili krajského kola v Žiline a Mgr. Ľudmila Bakošová svojim recitačným umením
úspešne prezentovala naše mesto a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa
bude konať v Banskej Bystrici.
Štefánia Buková

Veľkonočná výstava
V uplynulých dňoch zorganizovala ZO
ÚŽS v spolupráci s Klubom drotárov
a SOU v KNM veľkonočnú výstavu ručných prác. Všetci spoločne vystavovali
veľkonočné vajíčka zdobené rôznymi
technikami, medovníčky, pečivo, veľkonočné ozdoby, bižutériu i výrobky
z textilu a prútia.
Štefánia Buková
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Dar pre študentov
Hoci čas Vianoc a obdarovávania je dávno za
nami, s príchodom sviežich jarných dní žiaci
Strednej odbornej školy strojníckej v KNM dostali mimoriadny darček. Na vyučovacie účely
im darovala spoločnosť KIA Motors Slovakia
automobil KIA Venga a názornú učebnú pomôcku - zváracie zariadenie. V škole je zriadená zváračská škola a žiaci ako aj záujemcovia
z radov odbornej verejnosti majú možnosť
získať zváračský preukaz, preto hlavne pedagógovia prejavili mimoriadne nadšenie a radosť z tohto materiálneho vybavenia, ktoré je
zárukou moderného vyučovania.
Na Kysuce, kde má dlhé roky tradíciu strojár-

ska výroba, preniká automobilový priemysel,
ktorý má strategický význam pre tento región.
Automobilka volá po nových mladých odborníkoch a už niekoľko rokov žiaci Strednej odbornej školy strojníckej v rámci odborného
výcviku získavajú zručnosti práve v žilinskej
spoločnosti. Záujem je hlavne o študentov
v odboroch mechanik nastavovač, mechanik
mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik špecialista v automobilovej výrobe.
Okrem spomenutých darov škola získala v ostatných rokoch ďalšie tri automobily a tri motory. Čo k tomu dodať? Ďakujeme.
Mgr. Ballayová Z., zástupkyňa riaditeľa

Testovanie 2013
pokračovanie zo str. 1
Prvým testovaným predmetom bola matematika. O 8,25 hod. začali žiaci riešiť zadané
úlohy a na ukončenie testu mali 70 minút.
Na zvládnutie testu zo slovenského jazyka
a literatúry mali deviataci 60 minút. Testovania sa zúčastnilo 167 žiakov, z toho 12
žiakov, ktorí sa vzdelávali formou školskej
integrácie. Tí mali k dispozícii buď upravené
testy podľa druhu svojho postihnutia alebo
dlhší čas na ich riešenie.
Veríme, že deviataci svoje úlohy hravo zvládli a o ich výsledkoch Vás budeme informovať.

Policajti v škôlke

Pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky sa 18.
marca v 4.C ZŠ Nábrežná uskutočnil projektový deň plný rozprávok. Hlavným cieľom bolo
vzbudiť alebo prehĺbiť záujem detí o čítanie
a literatúru. Žiaci 4.C hravou formou nadobúdali nové informácie z oblasti literatúry,
spievali, preukazovali svoje vedomosti, celý
deň usilovne pracovali a výsledkom ich práce

je spoločný triedny projekt, ktorý v tejto chvíli
zdobí priestory triedy. O tom, že sa štvrtákom
rôznorodé aktivity páčili, svedčia aj ich vyjadrenia a otázky, kedy si podobnú akciu zopakujeme.
Mgr. Monika Mojtová,
organizátorka projektu

Čítanie s anglickým lektorom
Pri príležitosti mesiaca knihy sa na ZŠ
Nábrežná 18. marca konala akcia Čítanie
s anglickým lektorom, počas ktorej vybraní
žiaci rozobrali otázku obľúbenosti čítania
s Angličanom Jamesom Baxterom. Pán Baxter navštevuje školu už pravidelne v rámci
spolupráce so Súkromným bilingválnym slovensko-anglickým gymnáziom v Žiline, na
ktorom vyučuje. Vďaka jeho ochote majú žiaci 5. až 9. ročníkov možnosť rozvíjať si svoje
jazykové a komunikačné zručnosti. Tento-

krát bolo ich stretnutie zamerané na čítanie. Každý žiak, aj p. Baxter, predstavil svoju obľúbenú knižku. Následne sa zoznámili
s americkou literatúrou. Pokročilí žiaci čítali
Bieleho tesáka od J. Londona a menej pokročilí zvládli Toma Sawyera od Marka Twaina.
Veríme, že aj keď je v súčasnosti čítanie medzi mládežou zaznávané, toto je spôsob, ako
dať žiakom chuť zaspávať s knihou v ruke.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová,
organizátorka projektu

Globálne podnikateľské projekty študentov z KNM
Ešte vo februári sa v bratislavskom Holiday
Inn uskutočnila celoslovenská súťaž „Globálna
podnikateľská výzva“. Počas jedného dňa 100
študentov stredných škôl z celého Slovenska
prezentovalo nápady riešiace zadaný spoločenský problém. Inovačný workshop prehĺbil rôzne schopnosti študentov. Precvičili si kreatívne myslenie, prezentačné schopnosti či prácu
v tíme. Súťaž je súčasťou Projektu globálneho
podnikania. Študenti na vyučovacích hodinách
riešia kvíz, s konzultantmi z praxe diskutujú
o globalizácii a kvalite života v mestách.
Študenti v náhodne zostavených tímoch počas

Zvesti

10 hodín navrhovali inteligentné riešenia pre
zefektívnenie dopravy s využitím mobilných
aplikácií. Vo svojich prezentáciách prihliadali
na zníženie znečistenia životného prostredia
a dopravných zápch v mestách. Študenti navrhli využitie solárnej energie, verejné zdieľanie áut, cyklostanice, či aplikáciu, ktorá ráno
včas zobudí podľa aktuálnej dopravnej situácie.
Podujatia prebehlo za účasti riaditeľa oddelenia bezpečnosti cestnej premávky z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Milana Trošku a top manažmentu spoločností
Telefónica Slovakia, s.r.o. a Siemens s.r.o.

Pozvanie na besedu do MŠ na Litovelskej ulici prijali páni policajti, aby deťom
porozprávali o svojej zaujímavej a tiež
náročnej práci. Deti sa na príchod mestských policajtov veľmi tešili. Pozvanie
prijali rotný I. Vlček a V. Martinec. Porozprávali im, ako sa majú správať na ulici,
čo majú spraviť, ak by sa náhodou stratili, ako sa správať, keď ich oslovia cudzí
ľudia, tiež o dodržiavaní čistoty v meste
ľuďmi i psičkármi a pripomenuli nosenie
prilby pri bicyklovaní i korčuľovaní. Vyskúšali ich, či poznajú svoje meno, priezvisko i adresu, naučili ich, ako a na aké
číslo privolať pomoc. Najväčšiu radosť
mali deti, keď si mohli vyskúšať a popozerať rôzne pomôcky - signalizačný terčík, putá, obušok, vysielačky, zbraň, ktoré policajtom pomáhajú pri práci. Deti za
nekonečné otázky odmenili lízankami
a bezpečnostnými reflexnými pásikmi.
Ďakujeme, páni policajti.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová,
učiteľky MŠ

Do tejto súťaže sa zapojili aj piati žiaci zo
Spojenej školy v KNM pod vedením Ing. Moniky Rolkovej: Michal Frolo zo IV. AO, Tibor
Šotkovský a Matúš Tkáčik zo IV. AE, Matúš
Darmo a Filip Hrubý z III. AG. Žiak štvrtého
ročníka odboru elektrotechnika Matúš Tkáčik
patril do výherného tímu, ktorý obsadil krásne tretie miesto ocenené diplomom i vecnými
cenami.
Dúfame, že nabudúce sa našim žiakom bude
dariť ešte lepšie a odnesú si okrem zážitkov
v spoločnosti nových ľudí aj možnosť zúčastniť sa celosvetového kola, ktoré v tomto roku
čaká víťazov z prvého a druhého miesta v talianskom Turíne.
Ing. Monika Rolková
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ŠKOLSTVO

Z rozprávky do rozprávky

Srdce si mal veľké ako kvet, rodine, kamarátom
pomohol si vždy a hneď.
Dal si aj to posledné, čo si mal, za všetko si len
vďaku vzal.
Ostali len spomienky a odkaz jediný, chýbaš
nám v kruhu rodiny.
Dňa 14. 2. 2006 nás opustil
Ľubomír GÁBOR z KNM.
7. výročie úmrtia si pripomína mama s otčimom, sestra Ľubica a brat Róbert s rodinami.

SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí
vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plameň sviečky
tíško horí.
Šťastie súdené nám s Tebou nebolo, odišla si od
nás veľmi priskoro.
Čas plynie, bolesť v srdci trápi, len Teba nám už
nevráti.
Dňa 17. 4. 2013 uplynie 5 rokov, čo odišla do
večnosti moja manželka, matka, stará a prastará matka
Vincencia DADAJOVÁ z Poviny
S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry Alena a Viera s rodinami.

Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostanú v nás.
22. 4. 2013 si pripomíname 2. výročie, čo nás
navždy opustil vo veku 67 rokov manžel, otec,
svokor a starý otec
Pavol BRODŇAN
S láskou spomína celá rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 29. 4. 2013 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana ĎURIAKA
S láskou spomínajú manželka Eva, synovia Tibor, Miloš a dcéra Katka s rodinami.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, ostali len
spomienky a v našich srdciach žiaľ.
Dňa 21. 3. 2013 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný syn,
brat a synovec
Miroslav CENIGA z Kys. N. Mesta
S úctou a láskou spomínajú rodičia, sestra,
strýko a ostatná rodina.

Naši najdrahší rodičia
Drahých rodičov nám osud
vzal, v našich srdciach zanechal veľký žiaľ.
Hoci čas plynie ako rieky
prúd, len ten, kto Vás mal
rád, nevie zabudnúť.
Už nikdy nebudeme počuť
Váš hlas, len nádherné spomienky ostatnú v nás.
Dňa 6. 4. 2013 si pripomíname 3. výročie úmrtia našej drahej mamičky a babky
Marienky ŠEVECOVEJ z Kys. Nového Mesta,
ktorá nás opustila vo veku 79 rokov.
Dňa 8. 4. 2013 si pripomíname nedožité 85. narodeniny nášho
ocka a dedka
Jozefa ŠEVECA,
ktorý nás opustil vo veku 38 rokov.
Kyticu kvetov Vám na hrob kladieme a s láskou na Teba naša drahá
mamička a ocko spomíname.
Dcéry Marta a Danka s rodinami, vnuk Marek, Filip a Martin.

Spomienka k nedožitým 60. narodeninám
nášho drahého manžela, otecka a deduška
Dušana BIELEHO z K. N. M.,
ktorý by sa bol 28. 4. 2013 dožil 60 rokov.
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýba všetkým
nám.
S úctou a láskou spomína manželka, vnučka Timea, dcéra Martinka–Erik, syn Daniel a Natali.

POĎAKOVANIA

Dňa 31. marca sme si pripomenuli 6. smutné
výročie úmrtia manželky a mamy
Margity CRHOVEJ
Je nám smutno.
Manžel a dcéry Janka a Zuzka s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým
manželom, otcom, starým otcom
Jozefom ŠUJANSKÝM,
ktorý nás opustil dňa 7. 3. 2013 vo veku 73 rokov.
Všetkým ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.
Manželka, syn a dcéra s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Dňa 25. apríla si pripomíname 5. smutné výročie, čo nás navždy opustil
Stanislav TICHÝ z KNM.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym
i susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou
mamičkou, manželkou, babičkou
Annou BILÍKOVOU,
ktorá nás opustila 25. 2. 2013.
Manžel, dcéry a vnúčatá.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS
Maxim Doležal, Nina Petruňová, Tibor Backa, Nella Holtánová, Šimon Klimek, Milan
Macúš, Adrian Ochodničan,
Peter Gajdoš, Sára Panušková,
Natália Šamajová, Eliška Tomašcová, Šimon Žabka, Dominika Podhorcová

SOBÁŠE
Ján Mindek
a Eva Medzihorská

Anton SUCHAŇ
Marián ISTENKA
Mária HALÚSKOVÁ
Emília BARČÍKOVÁ
Anna BILÍKOVÁ
Ján LAŠ
Jaroslava MOZOLOVÁ
Pavol LALINSKÝ
Vincent KADLUBEC
Jozef ŠUJANSKÝ
Magdaléna NEMCOVÁ
Helena KMOŠKOVÁ
František ŠOŠKA
Adam ZICHO
Emília MESTICKÁ

 68 rokov
 68 rokov
 79 rokov
 61 rokov
 71 rokov
 58 rokov
 65 rokov
 53 rokov
 79 rokov
 73 rokov
 84 rokov
 91 rokov
 75 rokov
 53 rokov
 53 rokov

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

1. 4. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

6. 4. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

7. 4. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

13. 4. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

14. 4. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

20. 4. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

21. 4. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

27. 4. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

28. 4. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

STREDA

1. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

POĎAKOVANIE
Dobrí ľudia žijú medzi nami. Presvedčila som sa o tom na vlastnej
skúsenosti, keď som dňa 19.3. 2013 stratila v meste peňaženku
aj s dokladmi. Poctivý nálezca, pán Viktor Cvopa z KNM, ju našiel
a odovzdal na Mestskej polícii v KNM. Týmto sa chcem veľmi srdečne poďakovať pánu Cvopovi a mestskej polícii, že sa mi stratené
dostalo do mojich rúk.
M. Štefancová, KNM

Spomienka na bývalého kostolníka
POĎAKOVANIA
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz z očí vypadlo,
Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plamienok
sviečky tíško horí.
Šťastie súdené nám s Tebou nebolo, odišiel si od
nás veľmi priskoro.
Čas plynie, bolesť v srdci trápi, len Teba už nenavráti.
4. 3. 2013 po ťažkej chorobe nás opustil brat,
krstný otec a ujo
Pavol LALINSKÝ z Bud. Lehoty.
Za účasť na pohrebe ďakujú sestra Anna s manželom Milanom, brat Milan s družkou Lydou, synovec Ľuboš s rodinou, Miroslav s rodinou, krstňa Jozef s priateľkou Radkou a kamaráti.
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na
poslednej rozlúčke s mojim manželom, našim
otcom a dedkom
Františkom ŠOŠKOM,
ktorý nás opustil 11. 3. 2013 vo veku 75 rokov.
Smútiaca rodina.

Zvesti

V Domove sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Oravskej
Lesnej zomrel 19. februára 2013
Don Jozef Kubička SDB. Narodil sa
18. februára 1923 v KNM, v Žiline
navštevoval ľudovú školu a meštianku. V štúdiu pokračoval na
gymnáziách v Kláštore pod Znievom a Šaštíne.
K saleziánom vstúpil 16. augusta
1942. Don Jožko Sobota na neho
spomína ako na svojho asistenta v Šaštínskom gymnáziu, ktorý
bol zbožný, stále usmiaty, svedomitý, húževnatý a hlavne veľký
športovec - futbalista. Doživotné sľuby zložil 16. augusta 1948.
Ďalšie roky prežil v Bratislave na Trnávke, kde tajne pôsobil ako
salezián. Dňa 17. augusta 1953 bol tajne vysvätený za kňaza.
V roku 1956 sa presťahoval späť do rodného mesta, kde dlhé
roky slúžil ako kostolník. Asi posledných desať rokov prežil
v DSS a ZpS v Oravskej Lesnej.
Napriek tomu, že viac ako 10 rokov už v našom meste nežil,
mnohí si ho pamätajú z čias, keď pôsobil ako kostolník v Kostole sv. Jakuba a Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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NARODENIE DETÍ

Správne znenie tajničky z čísla 3/2013
znie: „...keď cítiš bolesť.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Marta Piňáková, Clementisova
1036/31, KNM – 6,00 €, 2.– Vladimír
Čepela, Dolinský potok 1142, KNM

– 5,00 €, 3. Mária Štefánková, ČSA
1306, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať
v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky

z čísla 4/2013 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do
Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.
4. 2013.



Kupón

Tolstoj: Je ťažké milovať ženu a ........................................................

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................

4
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dokončenie v tajničke krížovky
blizard,
mernik,
Eol

bŕ

Letecké
opravovne

patriaci
Izidorovi

hryzák

japonská
lovkyňa
perál

radón
(zn.)

žltý
prášok
z kvetov

diabol

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

snežná
metelica

naše
mesto

podpis
anonyma

boh mesta Eridu

popri
ValérVendrinský

grécky boh
vetrov

4. časť
tajničky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

2. časť
tajničky

Antonov
(zn.)
zbav zamorenia

len

kresba

3. časť
tajničky

výkupom
získaj
vysoké
napätie
(skr.)

Officer
Next Door

smerom
zvnútra

4 (rím.)

meno
Sklovskej

obyvatelia
Saska
ako

potomok
boha Dia

usadenina
egyptský
pojem duše

ruská
jednotka
objemu

opytovacie
zámeno

otázka
pri stávke

1. časť
tajničky

hrob
(bás.)

patriaca
Apole

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

4
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2013 znie: „kozliatko“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Tamarka Ondreášová, Revolučná 1171, 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 31. 04. 2013.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Belanského
9, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 4. 2013, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1. Protivník.
2. Centrum.
3. Kôň sivej srsti.
4. Starovekí pastieri.
5. Suchá časť obilia.
6. Nasýpať.
7. Drevina.
8. Sníčky.
9. Silný človek.
pomôcka: Skýti

Zvesti
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V našom meste sa 21. apríla uskutoční už
8. ročník Majstrovstiev SR mužov, žien,
juniorov a junioriek v behu na 10 km na
ceste a zároveň Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mužov a žien
Kysucká desiatka. Hlavným usporiadateľom je Mestské kultúrno-športové stredisko a jeho Atletický klub KNM. Hlavným
sponzorom je MARPIN, s. r. o. Slávnostné
otvorenie športového podujatia bude na Litovelskej ulici v priestore cieľa o 9,45 hod.
Štart 1. behu bude o 10.00 hod. (juniorky,
ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov, muži
nad 50 rokov, muži nad 60 rokov) Štart 2.
behu o 11.00 hod. (juniori, muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov). Bežať sa bude na
asfaltovom okruhu dlhom 1 017,5 m v blízkosti centra mesta po uliciach Murgašova,

Lipová, Litovelská, bežci absolvujú necelých 10 okruhov.
Riaditeľ pretekov je Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS KNM, hlavný rozhodca je Pavol
Kalabus, inštruktor rozhodcov Ivan Čillík
a technický delegát Marián Kalabus.
Prihlásiť sa môžete elektronicky http://kysucka-desiatka.mkss.sk/registracia alebo
kovacikova@mskknm.sk. Info na t. č. 0902
405190, termín podania prihlášok je do
18. 4. 2013 do 12.00 hod.
Vyhodnotenie sa uskutoční o 12.45 pred
Domom kultúry v KNM, v prípade nepriaznivého počasia v jeho priestoroch. Pozývame všetkých priaznivcov športu na Kysuckú desiatku, ktorá sa stala obľúbeným
podujatím obyvateľov nášho mesta a širokého okolia.

Kysucká stovka
V dňoch 8.– 10. marca Športklub turistiky KNM organizoval už 3. ročník Kysuckej
stovky. Kysucká stovka je jediná zimná stovka na Slovensku. Trasa viedla z Radole do
Snežnice, Zástrania, okolo Vadičovskej doliny s prechodom do Klubiny, Starej Bystrice,
neskôr sa vystúpalo na Veľkú Raču a zišlo do
Oščadnice. Z Oščadnice trasa pokračovala do
osady Kýčera, Čadce, Husárik, Chotárny ko-

pec, Petránky, Mičekovci, Nesluša, Majtánky, Tábor do KNM. Po trase sme navštívili aj
novopostavené rozhľadne nad Starou Bystricou a na Zákopčí. Parametre trasy 3. ročníka
Kysuckej stovky sú 120 km/5400 m+. Túto
trasu treba prejsť za 32 hodín. Tretí ročník
Kysuckej stovky slávnostne odštartoval primátor KNM Ing. Ján Hartel. Na štarte stálo
60 turistov z toho 5 žien, celú trasu prešlo
33 účastníkov z toho 4 ženy. Najrýchlejší
účastníci prešli 120 km vzdialenosť za 25:33
hod. Po trase diaľkového turistického pochodu sa účastníci pohybujú samostatne alebo
v skupinkách, niektorí bežia. Na trase sú
rozmiestnené kontroly, ktoré účastníci po-
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stupne zbierajú. Na niektorých kontrolách
sa účastník môže občerstviť, doplniť vodu,
môže si poležať.
Kysucká stovka počas svojej krátkej histórie
získala už trikrát štatút kvalifikačného preteku pre UTMB za 3 body. Čiže účastníci, ktorí
prejdú danú trasu na Kysuciach v časovom
limite, pozbierajú všetky kontroly, získajú 3
body. Zorganizovať stovku je náročné, bez

pomoci kamarátov by to nešlo. Chcel by som
poďakovať svojej manželke Gabike, synom,
že mi pomáhajú pri organizácii tejto náročnej akcie. Veľké ďakujem za pomoc patrí Ing.
Mariánovi Kolenovi, kontroly na trase zabezpečovali páni: Peter Kurka, Rasťo Kupšík,
Erik Kameňovský, Martin Kučerík, Teo Braciník, Ondrej Tulec, Adam Tabaček a Dušan
Šrenkel. Nad bezpečnosťou účastníkov na
trase dohliadali členovia HS – Kysuce.
Kysuckú stovku 2013 podporili MKŠS KNM,
GARMIN.sk, Pavol Srnánek, Zdeno Rabčan,
pani Evka B., Gymnázium J. M. Hurbana
v Čadci a ZŠ Nesluša.
Roman Minarovič, ŠKT KNM

Thajský box
Thajsky box je niekoľko storočí staré
bojové umenie známe aj ako šport 8
končatín, pretože sa pri ňom používajú údery lakťami, kolenami, päsťami
a nohami a dodnes sa v zjednodušenej
forme trénuje v thajskej armáde. Jeho
rozšírenejšia športová verzia je populárna najmä pre svoju efektívnosť, tvrdosť
a istý druh pôvabu. Čoraz viac ľudí tiež
volí thaibox pre zlepšenie svojej kondície, či vyformovanie postavy alebo ako
účinný spôsob aktívneho odpočinku či
možnosť osvojiť si mimoriadne účinné
techniky sebaobrany.
Tréningy thajského boxu pod vedením
Dušana Virdzeka sa konajú pravidelne aj v našom meste. Jeho zverenci sa
úspešne zúčastňujú európskej amatérskej ligy. Telocvičňa Triglav gymu sa
nachádza v areáli oproti závodu Drevina
(Kamence – Horná Skotňa). Tréningy
s prvkami atletiky, crossfitu a najrôznejších kondičných cvičení pre ženy, deti aj
mužov prakticky bez vekového ohraničenia sa konajú denne v troch termínoch o 15.30, 16.30 a o 18.00 hod. Viac
podrobnosti na facebooku (triglav gym)
alebo na tel. č. 0910 180 213.

Atléti zbierali ďalšie
tituly
V januári a vo februári sa bežci MKŠS –
AK KNM zúčastnili viacerých pretekov
v bratislavskej hale Elán. Halovú sezónu
začali v polovici januára majstrovstvami
Stredoslovenského atletického
zväzu.
Z víťazstiev vo
svojich kategóriách sa tešili
Michal Kučera
(60 m, 300 m),
Nikola Štefundová (800 m,
300 m), S. Kohútová (60 m,
3. miesto na 300 m). Na januárovom
medzinárodnom mítingu Elán zabehli
veľmi dobré výkony. Nikola Štefundová na 1500-vke dobehla na výbornom
3. mieste, Patrik Žúbor po behu na
1500 m (8.) zvíťazil v 3. behu na 800 m.
Viac informácií a celý článok Mgr. Milana Slivku na www.kysuckenovemesto.sk.
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Kysucká desiatka

03. 04. 2013, 10.00 – 18.00 hod.
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu
v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež
v jeden deň počas Medzinárodného dňa detskej knihy. Pozývame všetky deti a žiakov
práve v tento deň do knižnice, kde sa pokúsime spoločne nájsť každému knihu podľa jeho
vkusu a chuti.

KULTÚRNE SPEKTRUM

04. 04. 2013, 16.30 hod.
Koncertná sála ZUŠ KNM
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
viac informácií: www.zusknm.sk
12. 04. 2013
Deň narcisov
17. ročník finančnej zbierky na konto nadácie Liga
proti rakovine, ktorá sa
uskutoční v uliciach nášho
mesta.
Organizuje Únia žien Slovenska v KNM v spolupráci so strednými školami
v meste.

21. 04. 2013, 9.45 hod.
Kysucká desiatka
8. ročník športového podujatia. Majstrovstvá
SR mužov, žien, juniorov a junioriek v behu na
10 km ceste a Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mužov a žien.
Slávnostné otvorenie v priestore cieľa na Litovelskej ulici. Organizuje MKŠS a Atletický klub
KNM.
24. 04. 2013, 8.45 hod.
Koncertná sála ZUŠ KNM
Rečou klavíra 2013
ZUŠ KNM vyhlasuje nultý ročník regionálnej
súťaže v hre na klavír pre žiakov ZUŠ. Súťaž
je zameraná na interpretáciu klasickej hudby
a hudby iných žánrov.
26. 04. 2013, 10.00 hod.
Dom kultúry KNM
Scénický tanec
4. ročník prehliadky a súťaže scénických choreografií žiakov z celého Slovenska.
viac informácií: www.zusknm.sk
28. 04. 2013, 17.00 hod.
Dom kultúry KNM
Medovníkový domček

12. 04. 2013, 07.00 – 10.00 hod.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba.
14. 04. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM
Hľadá sa nový manžel
Jožo Pročko, Marián Labuda ml. a Zuzana
Tlučková v bláznivej komédii Mira Gavrana,
o vdove, ktorá má už dosť samoty a rozhodne
sa hľadať nového manžela. Hra plná prevlekov
a humoru.
Vstupné: 12 €

Obľúbená rozprávka pre všetky deti v podaní
Stražanovho bábkového divadla.
Vstupné: 2 €

30. 04. 2013, 09.30 hod.
Futbalový štadión KNM
Beh oslobodenia
19. ročník športového podujatia pre žiakov základných škôl. Organizuje MKŠS KNM.
Vyhodnotenie najlepších atlétov o 12.00 hod.
30. 04. 2013, 14.00 hod.
Mestský park
68. výročie oslobodenia mesta
Kladenie venca na pietne miesto v mestskom
parku k 68. výročiu oslobodenia mesta.
30. 04. 2013, 17.00 hod.
Námestie slobody KNM
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavenia mája a bohatý kultúrny program s folklórnym súborom Jedľovina.
Organizuje MKŠS KNM
01. 05. 2013, 10.00 hod.
Námestie slobody KNM
Oslava 1. mája
Začiatok podujatia pred Domom kultúry KNM,
pochod mažoretiek Asanka a vystúpenie dychovej kapely Nová Kysučanka v sprievode
po Belanského ulici. Pokračovanie kultúrneho
programu bude na Námestí slobody.
02. 05. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM
Duo Yamaha
Hudobný koncert skupiny so širokým repertoárom ľudových aj moderných piesní. Koncert
bude sprevádzať ľudový
rozprávač.
Vstupné: 6 €

18. 04. 2013, 13.00 hod.
Mestská knižnica KNM
Popoludnie básnika rodných Kysúc
8. ročník súťaže v umeleckom prednese slovenskej poézie a prózy detí do 10 rokov, venovanej
rodákovi básnikovi Dlhomírovi Poľskému. Organizuje miestny odbor SSV.
Prihlásiť sa môžete do 12. apríla v mestskej knižnici alebo na www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
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