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Cena
mesta
Krajské športové hry
seniorov
Vendrinský
Pod Valér
záštitou
predsedu Žilinského samosprávneho kraja a primátora mesta
Kysucké Nové Mesto sa dňa 11. júla na
štadióne MŠK uskutočnil 6. ročník športových hier seniorov Žilinského kraja.
Akciu organizuje Krajská organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku, a preto
bola v tomto roku organizovaním poverená OO-JDS KNM. Hier sa zúčastnili
dôchodcovia z okresov Čadca, Dolný Kubín, Lipt. Mikuláš, Martin, Ružomberok,
Tvrdošín, Žilina a KNM.
Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:
do 65 rokov, do 70 rokov a nad 70 rokov.
Športovými disciplínami boli beh na
50 m, 60 m, 200 m a 300 m; hod granátom do diaľky; hod granátom na cieľ; hod
guľou/váľkom; streľba zo vzduchovky;
stolný tenis; šach; petang.
Najlepšími seniormi a medailistami
z KNM boli: Jozef Holiač (stolný tenis),
Viera Králiková (streľba zo vzduchovky,
hod granátom), Ondrej Bieleš (stolný
tenis), Tonka Chyláková (hod váľkom).
Budú reprezentovať Žilinský kraj na Celoslovenských športových hrách seniorov.
Vďaka patrí všetkým, ktorí akokoľvek
dopomohli k úspechu podujatia. Najmä
pani Behúňovej z CVČ, ktorá zapožičala športové potreby, pracovníkom MsÚ
KNM a MKŠS KNM pod vedením pána
Tibora Nekoranca a poslancovi MsZ
a zároveň poslancovi VÚC Dušanovi Mičianovi, ktorý sponzorsky prispel na občerstvenie.
Nadežda Behúňová,
predsedníčka OO-JDS KNM
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
Pred časom nás na mestskom úrade
navštívila Tatiana Jánošková s manželom a požiadala Mesto Kysucké Nové
Mesto o súhlas na realizáciu projektu
Rekonštrukcia objektu ZVONICA, ktorá
sa nachádza v našej mestskej časti Dubie.
Oznámila nám, že sa jej podarilo získať
finančné prostriedky na tento projekt
z Nadácie Orange vo výške 2.450 €. Ako
nám povedala, vyhlásenie projektu Šanca pre Váš región 2013 bolo podnetom
k myšlienke zachovania tejto sakrálnej
pamiatky. Ako uvádza história, zvonica
v Dubí má viac ako 160 rokov. V tomto
čase je síce funkčná, ale schátralá a neodbornou opravou sa narušil jej historický
ráz. Vonkajšia omietka už opadáva, spopod nej už vytŕčajú kamene. Zhrdzavená
plechová strecha nie je ošetrená farbou
a narúša vzhľad tejto kultúrnej pamiatky,
vrchná drevená časť zvonice je poškodená.
Vnútorné steny sú zvlhnuté, na jej podlahe je poškodený betón a okolo zvonice
chýba odvodnenie. Ako nám pani Jánošková povedala, v rámci projektu chcú zvonicu opraviť a popritom jej vrátiť historický ráz. Z vonkajších hrubých múrov chcú
opatrne odstrániť omietku a múry nechať
iba z kameňov. Kamene chcú ošetriť vodným sklom a špáry vyspraviť špárovacou

hmotou. Strechu zvonice mienia pokryť
profilovým plechom, a to v starodávnom štýle. Vrchnú drevenú časť obložia
a spevnia dreveným obkladom. Vnútorné
steny zvonice najskôr vyspravia omietkovou sanačnou zmesou a potom potiahnu
novou omietkou. Z podlahy odstránia
poškodený betón a nahradia ho kameňom.
Na okná dajú urobiť kovové mreže v tvare
kríža. Dvere urobia kované s podobným
vzorom ako okná. Na strechu dajú odkvapové plechy. Dajú tiež urobiť odvodnenie
a drenáž a v okolí položia zámkovú dlažbu.
Ako nám pani Jánošková povedala, cieľom

Udeľovanie ocenenia Cena mesta
Dňa 27. júla 2013 o 9.00 hod. sa konalo slávnostné zasadnutie poslancov MsZ v KNM
s cieľom oceniť päť osobností z nášho mesta
za vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vo vedeckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ktorou sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj
mesta či jeho propagáciu doma a v zahraničí. Návrhy na udelenie ceny mohla zasielať
široká verejnosť. Na júnovom zasadnutí
MsZ poslanci zaslané nominácie schvaľovali. Z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela
si ocenenie prevzali:
Prof. Ing. Felicita CHROMJAKOVÁ,
PhD.
Narodila sa 14. januára 1968 v Žiline.
Základnú školu vychodila v KNM, neskôr
Strednú ekonomickú školu v Žiline. Vysokoškolský diplom obhájila na Fakulte prevádzky a ekonomiky Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, kde následne získala
aj titul PhD. a docent v odbore Podnikový
manažment. Za profesorku v odbore Ekono-

mika a manažment bola vymenovaná v roku
2010 prezidentom Václavom Klausom
v Prahe. Je súdnou znalkyňou v odbore Ekonomika a manažment s pôsobnosťou v SR.
V rokoch 1986 – 2004 pôsobila na Žilinskej
univerzite, Katedre priemyselného inžinierstva. Od roku 2004 pôsobí ako projektový
manažér v spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia Žilina, kde vedie projekty a vzdelávanie pracovníkov v priemyselných firmách.
Má za sebou viac ako 150 úspešne zrealizovaných projektov na Slovensku, v Čechách,
Nemecku a Poľsku. Je autorkou 3 domácich odborných publikácií z oblasti priemyselného inžinierstva. Je autorkou viacerých domácich a zahraničných odborných
článkov z oblasti zvyšovania efektívnosti
a výkonnosti firiem. Počas svojho profesionálneho života absolvovala rad študijných
pobytov v zahraničí. V odborných kruhoch
je uznávanou odborníčkou v oblasti priemyselného inžinierstva, ekonomiky podnikových procesov a zvyšovania výkonnosti
firiem.

tohto projektu je nielen zachovanie historického rázu slovenského vidieka, nakoľko
zvonica bola jeho neodmysliteľnou súčasťou, ale i zachovanie funkcie zvonice pri
tradičných obradoch ako sú pohreby alebo
iné významné spoločenské udalosti. Tiež
sa tým podnieti, ako spomenula, verejnoprospešná aktivita občanov všetkých
vekových kategórií, ktorí ochotne súhlasili, že sa zapoja do všetkých potrebných
prác, nakoľko príspevok z Nadácie Orange
bude slúžiť len na zakúpenie potrebného materiálu a z vlastných zdrojov budú
musieť financovať náklady na dopravu
nakúpeného materiálu a ďalší materiál.
Práce sa budú vykonávať výlučne v rámci občianskej aktivity a dobrovoľníctva.
Držíme pani Tatiane Jánoškovej a jej
manželovi Ing. Ľubomírovi Jánoškovi palce, rovnako Štefanovi Koristovi, ktorý ju
v predstavách a myšlienkach podporil, ale
aj Petrovi Michnému, Jozefovi Šustekovi
a jeho manželke Ľubici, ktorá je súčasne
odborným garantom celého projektu, aby
sa im všetkým podarilo dielo, do ktorého
sa s veľkou vervou pustili. Tiež ďakujeme
za príkladné stmelenie občanov z tejto
mestskej časti, ktorí sa s ochotou prihlásili
pomôcť takou mierou, akou sami môžu.

Ing. Ivan ČERVENEC
Narodil sa 3. mája 1943. Je členom Slovenského zväzu záhradkárov v KNM vyše
30 rokov, kde od roku 1984 doteraz vykonáva funkciu predsedu. Je tiež predsedom
Okresného výboru SZZ Čadca so sídlom
v KNM, ktorý metodicky riadi a usmerňuje
19 organizácií záhradkárov na celých Kysuciach s počtom členov 970.
V roku 1979 bola pod jeho vedením zriadená a vybudovaná prvá záhradkárska osada
na Kysuciach v katastri obce Budatínska
Lehota. Následne v roku 1984 sa pod jeho
vedením začala budovať záhradkárska osada v Povine.
Už niekoľko desaťročí organizuje výstavy
ovocia a zeleniny v KNM. Svoje výpestky
vystavuje na celoslovenských výstavách
ovocia a tiež aj v susednom Česku, čím propaguje KNM doma i v zahraničí. Venuje sa
práci s mládežou v oblasti vzťahu k prírode
a záhradkárstvu.
Za svoju aktívnu prácu v prospech rozvoja záhradkárstva na Kysuciach dostal viacero vyznamenaní. V roku 1989 na zjazde
Slovenského zväzu záhradkárov mu za
zásluhy a vynikajúce pracovné výsledky
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Dušan TARČÁK
Narodil sa 1. januára 1947 v Kaplnej, Božetechovo, okres Trnava. Základnú školu
vychodil v Kaplnej. Už tu začínal s abecedou futbalu. V rokoch 1962 – 1966 navštevoval Strednú priemyselnú školu v KNM.
Od roku 1969 pracoval v ZVL KNM ako
konštruktér, zároveň bol futbalista za ZVL
KNM.
V rokoch 1972 – 1974 bol členom futbalového družstva v 2. celoštátnej československej lige. Po skončení aktívnej činnosti, až
do roku 1991, robil tajomníka futbalového
oddielu ZVL KNM a neskôr aj celej TJ ZVL.
V roku 1991 nastúpil ako riaditeľ Domu
kultúry ZVL. V roku 1996 prechádza kul-

túrne oddelenie pod Mesto Kysucké Nové
Mesto a vytvára sa Mestské kultúrne stredisko. Stal sa riaditeľom tejto príspevkovej organizácie. V roku 2002 pod vedením
pána Tarčáka sa vytvorilo Mestské kultúrno-športové stredisko, pod ktoré sa pribral
futbal a postupne všetky športové oddiely.
Do konca roka 2004 vykonával funkciu riaditeľa MKŠS. Z vážnych zdravotných dôvodov odchádza do predčasného dôchodku.
Stále sa však zaujíma o kultúrne a športové
dianie v meste.
Viliam GALVÁNEK – In memoriam
Narodil sa 5. novembra 1913, zomrel 24.
decembra 1988.
Po ukončení štúdia pracoval ako učiteľ
matematiky, výtvarnej výchovy, rysovania
a telesnej výchovy na viacerých miestach.
Za obdobie svojej učiteľskej činnosti vycho-

Prof. Jozef Tarábek 95-ročný
Dňa 8. júla 2013 sa
dožil významného
životného jubilea, 95
rokov, jeden z najstarších obyvateľov
Kysuckého Nového
Mesta – prof. Jozef
Tarábek, významný
bývalý
gymnaziálny profesor v KNM,
cez ruky ktorého prešli tisícky kysuckých
žiakov, dejateľ Matice slovenskej, kultúrny
a turistický činiteľ Kysúc, prvý a dlhoročný
predseda urbariátu v novodobých dejinách
KNM a čestný občan KNM.
Rodák z KNM sa narodil ako štvrté dieťa Štefana Tarábka, obuvníckeho majstra
a gazdu, a Terézie rod. Šujanskej. Jozef mal
najstaršiu sestru Štefániu a bratov Róberta a Antona. Keď mal Jozef 4 roky, umiera
mu matka a materskú starostlivosť preberá
sestra s otcom. Po ukončení Reálneho gymnázia v Žiline odchádza do Bratislavy na vtedajšiu Slovenskú univerzitu, kde študuje za
stredoškolského učiteľa zemepisu, biológie
a geológie. Študuje počas ťažkých vojnových
rokov. Po ukončení vysokoškolských štúdií
v 1945 sa oženil s Margitou rod. Starinskou
a nastupuje na prvú učiteľskú štáciu na
Gymnázium v Novom Meste nad Váhom.
Krátko na to z rodinných dôvodov sa vracia
na rodné Kysuce. Čoskoro sa stáva štvrtým
riaditeľom Hospodárskej školy v Čadci,
odtiaľ musí odísť na Gymnázium v Trstenej. Tu medzi jeho žiakov patrila vynikajúca slovenská speváčka Darinka Laščiaková
a nedávno zomrevší akademik Milan Číč.
Odtiaľ sa vracia na Gymnázium v KNM,
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kde učil desaťročia až do svojho odchodu na
dôchodok.
Ako profesor na gymnáziu bol obľúbený
medzi študentmi, ktorým sa venoval obetavo. Vďaka nemu sa študenti kysuckého gymnázia pravidelne umiestňovali na najvyšších
priečkach celoštátnych kolách biologických
olympiád. Bol aktívnym členom hasičského spolku v KNM, predsedom Matice slovenskej, venoval sa turisticko-poznávacej
činnosti kysuckých hôr a ich značkovaniu.
Publikuje množstvo časopiseckých článkov
o rodných Kysuciach ale aj knihy: v 1995 bol
hlavným zostavovateľom publikácie Kysucké Nové Mesto – kedysi a dnes – III a v r.
2008 ako 90-ročný vydáva knižnú publikáciu Kysucká vrchovina ako prirodzený celok.
Hneď
po
spoločensko-ekonomických
zmenách u nás zakladá v KNM Urbariát –
pozemkové spoločenstvo, ktorého bol dlhodobým predsedom. Vďaka nemu sa podarilo
dať do poriadku majetkovo-právne vzťahy
urbárnikov, ktoré boli dlhé desaťročia zanedbané a zabudnuté. Postaral sa o opravu
historickej budovy Mýta, vlastníctvo Urbariátu, takže Mýto patrí medzi najkrajšie
budovy na námestí.
Za nezištnú prácu v prospech Kysuckého
Nového Mesta bol vymenovaný za Čestného občana KNM.
S manželkou mal dve deti, Dušana a Želmíru, a dnes sa teší zo svojich vnukov a pravnukov.
Samozrejme, teraz už má zdravotné problémy takže ho už v meste nevídať, no každého obdivuje svojou neobyčajnou pamäťou,
jasnou mysľou, úsudkom a záujmom aj
o dnešné problémy Kysučanov.

val a do života pripravil veľa mladých ľudí.
Bol zakladateľom turistiky na Kysuciach
a uznávaným odborníkom v celom Československu. Venoval sa ochrane prírody, bol
dlhoročným členom ochotníckeho divadla
v KNM, podieľal sa na práci miestnej organizácie Matice slovenskej, od roku 1958 bol
dlhoročným kronikárom mesta, spolupracoval s Kysuckým múzeom. Bol spoluautorom mnohých publikácií z oblasti prírody
i divadelného ochotníctva.
V roku 2003 bol ocenený za svoju celoživotnú prácu v oblasti školstva, výchovy, športu, kultúry a histórie vysokým štátnym
vyznamenaním Ministerstva školstva SR,
Medailou sv. Gorazda – In memoriam.
doc. RNDr. Vladimír FALŤAN, PhD.
viac informácií v rozhovore na str. 6

Celá rodina ako aj bývalí študenti, obyvatelia
KNM a čitatelia Zvestí KNM želajú pánovi
profesorovi mnoho zdravia, šťastia, božieho
požehnania a modlia sa za jeho zdravie, aby
sme sa mohli ešte pár rokov tešiť z jeho prítomnosti.
Anatolij Dvurečenskij
Ku gratulantom jubilanta prof. Jozefa
Tarábka sa pripájajú aj urbárnici z Kysuckého Nového Mesta.
Vážia si, že pán profesor neodpočíval ani na
dôchodku. V roku 1992 sa ochotne zapojil
do znovuobnovenia Urbariátu v KNM a ako
prvý predseda zanietene a úspešne organizoval vrátenie spoločného urbárskeho majetku
lesov a pasienkov pôvodným spoluvlastníkom, resp. ich nástupcom. Spoluvlastníci
spoločných urbárskych nehnuteľností si
aj s odstupom času s vďakou tento počin
pripomínajú, pretože po 90-tom roku bolo
potrebné nielen začať odznovu hospodáriť
na spoločnom majetku, ale predovšetkým
urobiť všetko pre jeho vrátenie spoluvlastníkom od štátu, ktorý na ňom hospodáril
takmer 35 rokov. Na valnom zhromaždení urbariátu, konanom 3. marca 2013, bol
schválený pánovi profesorovi Ďakovný list,
ktorý pri osobnej návšteve v jeho rodinnom
dome odovzdali za výbor urbariátu MUDr.
M. Ivánková a M. Antecký. Je potešiteľné, že
aj v takomto krásnom veku má obdivuhodnú pamäť a veľmi rád pomôže pri vysvetľovaní histórie nášho mesta a jeho rodinných
vetiev pôvodných obyvateľov. Pán profesor
J. Tarábek bol ocenený aj pamätným listom
k stému výročiu vyhorenia nášho mesta.
Pánovi profesorovi Jozefovi Tarábkovi praje
výbor urbariátu a jeho študenti mnoho zdravia a pohody do ďalších rokov jeho života.
M. Antecký
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minister poľnohospodárstva udelil vyznamenanie „Vzorný pracovník poľnohospodárstva a výživy.“

SPRAVODAJSTVO

ECHO MESIACA
Milá redakcia,
touto cestou by som sa chcela podeliť s čitateľmi o skúsenosť, ktorú som zažila vo Vašom
meste. KNM je prechodzím mestom môjho zamestnania. Táto skúsenosť, ktorá sa mi stala na
Belanského ulici ma zároveň odradila nie len od
návštevy mesta, ale zároveň od využívania služieb, ktoré sa na menovanej ulici ponúkajú. Ulica Belanského je spoplatnené parkovisko. Môže
jedna ulica plniť dve funkcie? Buď je to pešia
zóna alebo spoplatnené parkovisko. Ak mesto
pristúpilo k názoru obmedzenia automobilov na
spomínanej ulici, je to chvályhodné. Je len zarážajúce, že nie je na všetkých parkujúcich rovnaký
meter. Bol piatok popoludní a ja som si potrebovala vyzdvihnúť hodinky z opravovne. Zaparkovala som na vyznačenom mieste za obchodným
domom. Presne si pamätám čas zaparkovania,
bolo 12,52 h. Nakoľko otváracie hodiny po prestávke sú od 13,00 hod., tak oproti obchodnému
domu som si kúpila ovocie, vrátila sa pre hodinky a v čase 13,05 hod., po východe z opravovne
som si našla zablokované auto. Koľko mi trvalo
celé parkovanie? Nariadenie mesta, ako mi príslušník MP oznámil, „pokutovať“ si myslím, že
nie je krokom k občanom. Asi 3 m od môjho auta
bolo odstavené auto, ktorého majiteľa som poču-

la hovoriť, že má zaplatené na ½ hodiny a zdržal
sa 1 ½ hodiny. Nemal i on ten istý priestupok? Ak
to má byť spravodlivé, tak nech sa zriadi rampa
a každý si zaplatí, koľko sa zdrží. Pokuta, ktorú
som zaplatila mi bude v rozpočte určite chýbať,
ale i tak si myslím, že bola neoprávnená. Nikomu
som miesto nedržala a nestála som ani v zákaze.
Taktiež si myslím, že zámer mesta minimalizovať počet áut postačilo i vyznačením parkovacích
miest. Ak niekto stojí mimo miesta alebo v zákaze, tak potom prosím, nech zaplatí. Zo strany
MP si myslím je to tiež len o ľudskosti. Nedovolí
mi ešte nepripomenúť, že z môjho pohľadu je na
celom úseku „plateného parkoviska“ veľmi málo
vyznačených miest pre ŤZP. A po druhé - v sobotu a v nedeľu je to parkovisko ako pešia zóna?
Poplatok sa nevyberá a autá tam nesmú. V závere
by som chcela vyzvať všetkých kompetentných:
Riešte veci ľudskejšie.
Čitateľka Jana
Odpovedá primátor mesta: Ak má občan pocit, že príslušníci Mestskej polície v KNM nepristupujú k parkujúcim občanom rovnako, je
potrebné, aby napísali podnet, ktorý adresujú
primátorovi mesta alebo náčelníkovi MP. V podnete je potrebné uviesť dátum a čas, kedy sa
udalosť stala. Podnet bude riešený, podľa údajov
nebude ťažké zistiť, kto bol v danom čase v policajnej hliadke.

Máme aj pozitívne ohlasy. Ulica je po zavedení
spoplatneného parkovania a určení parkovacích
miest prehľadnejšia a bezpečnejšia. Výrazne sa
znížilo prehustenie ulice. Prvoradá je bezpečnosť, v minulosti husté parkovanie malo za následok vznik mnohých nebezpečných situácií či
už pre chodcov alebo vodičov. Veď aj pôvodný
zámer pri rekonštrukcii Belanského ulice bolo
vytvoriť pešiu zónu.
Majitelia prevádzok na Belanského ulici sa tiež
so mnou stretli a predložili návrh s 5 bodmi,
ktoré by podľa nich mohli zlepšiť podmienky
podnikania na ulici potom, ako bolo zavedené
spoplatnené parkovanie. Jedným z bodov bolo
zlepšenie označenia miest, kde sú umiestnené
parkovacie automaty. Tento bod sme už zrealizovali, pri každom parkovacom automate je
viditeľne osadená značka. Druhým bodom bolo
zmeniť smer jazdy na ulici, tento podnet sme
postúpili dopravnému inšpektorátu a riešenie
zrealizujeme na základe jeho vyjadrenia. Ďalšími pripomienkami sa v súčasnosti zaoberáme.
Zámerom mesta bolo tiež zabrániť zákazníkom,
aby parkovali autá na Belanského ulici po celý
deň, čo sa zrealizovaním spoplatneného parkovania podarilo. Avšak o tom, že ulicu občania
mesta využívajú aj naďalej v dostatočnej miere,
dosvedčuje výška vybraného poplatku v čase od
2. mája do 11. júla 2013.

Projekt Regenerácia centrálnej zóny mesta je na konci
Dňa 2. apríla 2012 sa konalo otvorenie stavby
a začiatok realizácie projektu Regenerácia centrálnej zóny mesta Kysucké Nové Mesto. Ako
sme už spomínali, projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do
Vašej budúcnosti“. Rozpočtový náklad na realizáciu projektu predstavoval sumu 831 092 €,
z čoho 5% tvorí spoluúčasť mesta a 10% Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR.
Prvé práce sa začali 16. apríla na Komenského
ulici a počas nasledujúcich 17 mesiacov prebiehali v meste stavebné práce na Ulici 1. mája,
Murgašovej, Vajanského, Litovelskej, Sládkovičovej ulici a Ulici M. Benku. Nová pešia zóna
a detské ihrisko vznikli na Ulici ČSA. Súčasťou
prác bolo vybudovanie spevnených plôch, cca

Canisterapia
Pes je nielen priateľom človeka, ale dokáže terapeuticky pomôcť pri fyzických, psychických
i sociálnych problémoch. Dve pokojné a milé
fenky nemeckého ovčiaka so svojim psovodom – canisterapeutom navštívili v ranných
hodinách klientov v Zariadení pre seniorov

1 500 m chodníkov, drobnej architektúry, nové
verejné osvetlenie, úprava zelene a verejných
priestranstiev a vybudovanie detského ihriska.

„Do septembra 2013 plánujeme prevziať dokončené dielo,“ informoval primátor Ing. Ján
Hartel dodávateľov diela na prvom stretnutí v apríli 2012. Zdá sa, že plány vychádzajú.
Vybudovaním komunikácie na Litovelskej
ulici okolo mestského parku sa stavebné práce ukončili. V tomto čase prebieha kolaudačné
konanie.
Niekoľko mesiacov realizácia prác čiastočne
znepríjemňovala život občanom, museli si
zvyknúť na obchádzky či dočasné premiestnenie autobusovej zastávky. Všetci však k tejto
záležitosti pristupovali s pochopením, veď celkový vzhľad mesta sa zmenil k lepšiemu a vytvorilo sa príjemnejšie prostredie pre všetkých
obyvateľov aj návštevníkov.
V budúcom čísle Zvestí KNM prinesieme fotoreportáž o projekte.

a domove sociálnych služieb KNM. Cieľom canisterapie bolo na vybranú skupinu klientov
pozitívne a emočne pôsobiť formou vytvorenia
kontaktu so psíkom, motiváciou k rehabilitácii,
povzbudením imunity prostredníctvom pozitívneho vplyvu na psychiku klienta použitím
dvoch základných metód: aktivitami a terapiou
s asistenciou psíkov. Klienti boli aktivovaní
motiváciou psom, kŕmením psa, starostlivos-

ťou o srsť, polohovaním a pod. Technika polohovania bola využitá pri kŕčových stavoch
klienta, hyperaktivite, tráviacich i dýchacích
problémoch, pri fóbiách. Canisterapia bola pre
psíkov vyčerpávajúca, psíky po čase potrebovali
oddych, aby mohli poobede pokračovať v terapii u našich chlapcov v DSS na Litovelskej ulici.
Mgr. Denisa Smreková, sociálny pracovník
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Babylon a Mnoho kriku pre nič
Dňa 7. júna 2013 sa Dom kultúry v KNM
zaplnil mladými, ale aj staršími divadelnými nadšencami. A to všetko len pre jeden
jediný dôvod. Mládežnícky divadelný súbor
Babylon uvádzal premiéru novej hry s názvom „Mnoho kriku pre nič“.
Lístky sa vypredali už dva dni pred premiérou a očakávania boli nadmieru vysoké.
Shakespearovskú klasiku adaptovali tvorcovia do podoby reality show, kde hlavnú úlohu zohrali intrigy, emócie, peniaze
a biznis. Celé divadlo oživili vtipné reklamy.
Ale aký by to bol príbeh bez romantickej zápletky? Ani teraz tomu nebolo inak a láska
tu prekypovala z každej strany. S vtipným,
zaujímavým a moderným spracovaním

divadelnej hry sa naše nádejné herecké
talenty popasovali ako praví profesionáli
a zaplnili celú sálu smiechom a zaslúženým
potleskom. Nechýbal ani pán primátor,
ktorý sa dokonca na jeho i naše prekvapenie ocitol na javisku...
Nebudeme už prezrádzať viac, pretože
o kvalite divadla sa môžete presvedčiť aj
sami, rovnako ako diváci. Pre všetkých,
ktorým sa lístky rozplynuli pred očami alebo z akýchkoľvek dôvodov nemohli prísť,
bude tu ešte minimálne jedna príležitosť
v podobe ďalšej reprízy, ktorá sa uskutoční
na jeseň. Je to show, do ktorej sa jednoducho zamilujete!
Iveta Sedláčková

Kysucké kultúrne leto 2013
skupiny Niagara
a spevák Štefan
Belák. Novými
c h o re o g r a f i a mi sa prvý krát
kysuckej verejnosti predstavili najmenšie
členky Niagary
tínedžer.

nice. Pobavili slovom, tancom či spoločnou
piesňou na záver.
Posledná letná kultúrna nedeľa bola hudobná. Vystúpila žilinská osemčlenná kapela V8 Band s piesňami v tónoch big bandu a swingu.

ných slovách sa roztancovali mažoretky zo
súboru Asanka a o hlavný program sa postarala dychová hudba Nová Kysučanka so
širokým repertoárom piesní.
V nasledujúcu nedeľu 7.7. sa v kultúrnom
programe predstavili tanečnice z country

Premietanie filmov
pod holým nebom
Už 11. ročník filmového premietania Bažant Kinematograf 2013 priniesol do nášho mesta štyri filmy a krátke predfilmy od významných slovenských
a českých tvorcov. Filmový festival sa okrem KNM
koná ešte v ďalších 35 mestách na Slovensku. Počas
svojej existencie si získal množstvo fanúšikov.
Tento rok počasie divákom prialo, a tak počas
štyroch teplých večerov mohli zdarma navštíviť
premietanie pod holým nebom. To, že ide o pravidelných návštevníkov svedčili prinesené deky či stoličky, ktoré poslúžili k väčšiemu pohodliu a zážitku
zo sledovania výkonov známych hereckých hviezd.

Zvesti

Pódium na Námestí slobody patrilo v nedeľu 14. júla seniorom. Predviedli sa seniorské skupiny Kysucké žubrienky, Margaréty,
Junáci a ich hostia zo Senioranky z Ochod-

KULTÚRA

Kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou
bolo tento rok otvorené už v nedeľu 30. 6.
2013. Otvorenia sa ujal primátor mesta
Ing. Ján Hartel, po jeho boku slovom sprevádzala PhDr. Elena Gavláková. Po úvod-

V divadelnej hre svoje herecké umenie
predviedli: Matej Králik, František Tulec,
Zuzana Lacková, Veronika Čičmanová,
Júlia Krúpová, Zuzana Sýkorová, Zuzana
Urbaníková, Elena Dadajová, Vlado Papík,
Simona Halúsková, Matej Múčka, Ľudovít
Šrenkel
Hru na motívy Williama Shakespeare napísal a režíroval PaedDr. Pavol Zátek a Matej
Králik.		
(pozn. redakcie)

Kultúrne
poukazy
Siedmykrát môžete využiť kultúrne poukazy aj v organizá
ciách v našom meste. V Mestskej knižnici KNM ich môžete
použiť na úhradu členského poplatku a služieb (nie je možné
ich využiť na sankčné poplatky). Mestské kultúrno-športové
stredisko KNM dáva možnosť
využiť kultúrne poukazy na
uhradenie vstupného na podujatia, ktoré organizuje.

Oznam pre čitateľov
Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom a používateľom, že v dňoch od 1. augusta do 16. augusta 2013 bude prebiehať
pravidelná revízia knižničného fondu.
V tomto čase bude knižnica pre verejnosť
uzavretá.
Čitatelia môžu počas týchto dní využívať službu MVS, rešerše, poskytovanie
informácií, prolongovanie a rezerváciu
dokumentov. Tieto služby môžu využiť
prostredníctvom online katalógu a elektronických formulárov sprístupnených na
webovej stránke www.kniznica.kysuckenovemesto.sk.
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HOSŤ MESIACA

V rubrike hosť mesiaca sme sa rozprávali s doc. RNDr. Vladimírom Falťanom, PhD., vysokoškolským učiteľom
a výskumným pracovníkom.
Čo je náplňou Vašej
práce, kde sa nachádza Vaše pracovisko?
Pochádzam z KNM,
ale už niekoľko rokov
žijem v Bratislave,
kam ma najskôr priviedlo štúdium, neskôr som tam ostal kvôli
práci. Som docentom na Katedre fyzickej
geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Špecializujem sa na geoekológiu, geografickú
regionalizáciu a mapovanie krajinnej pokrývky a reálnej vegetácie. Som členom redakčnej
rady Geografického časopisu a českého časopisu pre krajinu a okrasné záhradníctvo Acta
Průhoniciana. Na univerzite prednášam,
som garantom bakalárskeho štúdia, vediem
doktorandov, diplomantov a venujem sa aj
vedeckej práci. Na fakulte som zaviedol obľúbený predmet, ktorý navštevuje viac ako
stovka študentov s názvom Ochrana krajiny.
Som tiež členom Akademického senátu UK
v Bratislave, ktorý schvaľuje smerovanie
univerzity. Na našej fakulte je momentálne
najväčší záujem o odbory geografia a biológia. Pri svojej práci sa stretávam teda s množstvom šikovných študentov, viacerí z nich
pochádzajú z Kysúc. Dvakrát som získal ocenenie rektorom UK za vedenie najúspešnejšej diplomovej práce v odbore. Tento rok bol
navrhnutý na cenu rektora za najlepšiu diplomovú prácu Marek Súľovský z KNM.
V roku 2006 som pôsobil v Belfaste na Kráľovskej univerzite ako prednášateľ. Škoda,
že v rokoch, keď som bol študentom, nebolo
toľko možností študovať v zahraničí. Dnešní
študenti by si mali tieto možnosti vážiť a využívať ich. Pracovne som navštívil viac ako 12
krajín, kde som získal množstvo skúseností
a poznatkov, prípadne som tie svoje prednášal.
Ako a kedy sa vyvinul Váš kladný vzťah
k prírode a geografii?
K láske k prírode ma priviedli rodičia, chodili sme na turistiku, stanovali sme. Veľa času
sme strávili na vychádzkach v Javorníkoch
a Kysuckej vrchovine, ktorá je s bradlovým
reliéfom miestom výskytu vápnomilných
a teplomilnejších rastlín (napr. drieň obyčajný, oman mečolistý). Aj Javorníky sú charakteristické pestrými biotopmi, často súvisiacimi s kopaničiarskym osídlením. Vtedy som
začal premýšľať o tom, ako krajina funguje,
prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. Už na ZŠ
som sa aktívne venoval biologickým súťa-

žiam, úspešne som riešil na SŠ geografické
a biologické olympiády, napr. v roku 1992
som získal 1. miesto na slovenskom kole Geografickej olympiády v Zlatých Moravciach.
Zaujímavé je, že teraz som v komisii, ktorá
posudzuje práce mladých geografov na olympiádach. Svojim hodnotením sa ich snažím
motivovať k ďalšej práci.
Najčastejšie sa môžu obyvatelia nášho
mesta stretnúť s Vašimi odbornými textami v monografii Kysucké Nové Mesto
z roku 1998, v kapitolách Geomorfológia, Pôda, Vody, Podnebie a Vegetácia.
Zaoberáte sa iba oblasťou v okolí nášho
mesta?
Venoval som sa a mapoval som aj iné oblasti. Často som pracoval v teréne vo Vysokých
Tatrách, ktorú postihla kalamita – veterná
smršť. Tiež okolie bratislavskej Koliby a Pezinka.
Čo sa týka nášho mesta, spolupracoval som
aj na vypracovaní Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2007 – 2013. V roku 2005 mi
vyšla publikácia Veľkomierkové mapovanie
vegetácie a krajinnej pokrývky, ktorej predchádzalo 7 rokov vegetačného a geografického výskumu. Teoretické poznatky uvedené
v publikácii sú prakticky realizované na príklade okolia KNM. Súčasťou knihy je DVD
a mapy. Myslím si, že kniha je zaujímavá pre
obyvateľov mesta. Jeden exemplár som daroval mestskej knižnici, takže každý, kto má
záujem, si môže výsledky tejto vedeckej práce
pozrieť.
O pár rokov by som sa rád k tejto práci v okolí
mesta vrátil, nadviazal na predošlé poznatky
a poukázal, ako sa príroda a krajina zmenila
napr. ťažbou dreva či tým, že mnohé kopanice už nie sú celoročne obývané a políčka obrábané. Ukázal by som vzťah medzi ľudskou
spoločnosťou a prírodou. Získané informácie majú význam aj pre krajinné plánovanie
a ochranu prírody, napríklad určenie lokalít
s výskytom významných biotopov.
Na čom teraz pracujete alebo čo pripravujete?
Dokončujem články týkajúce sa výskumu
vo Vysokých Tatrách. Po kalamite
v roku 2004 sme realizovali viacročný projekt, ktorý mal dokázať,
ako vplývajú lokálne charakteristiky
pôdy a reliéfu na mieru poškodenia
lesa kalamitou. Ak by som mohol
výsledky práce zjednodušiť, záverom
bolo, že prirodzené porasty smrečín
strmších záveterných svahov Tatier
so suchšími pôdami boli poškodené
menej. Smrekové monokultúry Podtatranskej kotliny s hustejšou výsadbou boli výrazne poškodené vetrom.
Vo vlhkej pôde boli plytšie korene

ihličnanov podmočené, preto sa ľahšie pri veternej smršti vyvrátili. Skalnaté pôdy lepšie
držali koreňový systém a nútili korene hlbšie rásť. V oblastiach so skalnatými a suchšími pôdami bolo menej vývratov. Výsledky
výskumu boli odovzdané pracovníkom TANAPu, aby mohli byť využité aj v praxi. Pri
výskume sa prišlo ešte na jednu zaujímavosť:
mladé stromčeky smrekov majú na kalamitnom území približne rovnakú hustotu, či
boli vysadené človekom alebo sa rozmnožili
samé.
Uvádzate, že podklady pre prácu získavate priamo v teréne. Ako vyzerá takáto
práca?
Ubytujeme sa v chate alebo ubytovni, ráno
vyrážame do terénu, kde sme až do večera.
Výskum pozostáva napr. z kopania sondy,
sledovania pôdy a reliéfu, zapisovania rastlinstva, odoberania vzoriek, ktoré sa posielajú do laboratória na analýzu. Hlavnou časťou
je potom spracovanie informácií, ktoré sme
získali v teréne a vyvodzovanie záverov, pri
hľadaní ktorých často diskutujeme. Výsledky
tejto dlhodobej a presnej práce sa uverejňujú
na Slovensku aj v zahraničí. Nasledujú účasti
na konferenciách, kde sa prezentujú nielen
výsledky, ale aj presná metodika, ako sme
k výsledkom dospeli.
V roku 2008 som sa zúčastnil terénneho výskumu na Kaukaze, v okolí ľadovcov Elbrusu.
Tamojší národný park sme porovnávali s TANAPom: ako sa v opustenej prírode s omnoho menšou hustotou osídlenia vyvíja vegetácia. Keď prišli ruskí kolegovia do Vysokých
Tatier, tak sa pýtali, kde je rezervácia, veľmi
sa čudovali, že sú Tatry také rušné a že je tam
toľko ľudí.
Čo by ste odporúčali nádejným vedcom
v oblasti geografie či ekológie?
Treba veľa študovať, najmä odborné časopisy
a zároveň chodiť do prírody. Vedec je vedcom
24 hodín. Prínosom a motiváciou je pre mňa
tvorivá práca v dobrom tíme, s kolegami.
Najlepšia je tá v teréne, kde chodia s nami
študenti a zdokonaľujú svoje poznatky z vyučovania.
Ďakujem za rozhovor.
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V priebehu posledného týždňa školského
roka 2012/2013 sa v Strednej odbornej
škole strojníckej v KNM realizovali dva
malé projekty v rámci Národného projektu
KomPrax Slovenského inštitútu mládeže
IUVENTA. Prvý projekt, ktorý niesol názov
„Mám silu“ bol zameraný prevažne na posilnenie telesnej stránky mládeže a druhý
s názvom „Ja, ty a média“ mal skôr vedomostný a tvorivý charakter.
Projekt „Mám silu“ sa konal dňa 26. júna
2013 v priestoroch školy a v priestoroch
neďalekého Fitclubu R+S. „Hlavným cieľom projektu bolo podporiť zmysluplné
trávenie voľného času, získať vedomosti
o správnej výžive či správnom životnom

štýle mladých ľudí a taktiež posilniť vzájomné priateľské vzťahy“, opisuje autorka
uvedeného projektu Ing. Miroslava Kekelyová. Na úspešnej realizácii projektu sa
podieľal tím, ktorý tvorili Mgr. Štefan Mitka, Bc. Slávka Ripelová, konateľka Fitclubu
R+S a Bc. Katarína Holtánová, ktorá prednášala žiakom o správnej výžive, správnom
životnom štýle či posilňovaní tela a viedla
s nimi obohacujúcu diskusiu. Súčasťou projektu bola i súťaž, v ktorej si žiaci vo veku
16-17 rokov zmerali silu rúk vo zdvihoch
a zasúťažili si i v časovom limite sklápanie.
Čas strávený uvedeným spôsobom posilnil
mládež nielen na tele ale i na duchu a nabil
ich pozitívnou energiou. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.
Dňa 27. júna sa v SOŠ strojníckej uskutočnil projekt „Ja, ty a média“. Pozvanie
prednášať prijal Mgr. Daniel Kotrč, PhD.,
ktorý spojil umenie slova s workshopom
pre prítomných žiakov a zdôraznil nutnosť
kritického myslenia vo vzťahu k médiám.
Súčasťou projektu bolo oboznámenie sa
s informáciami o slovenských projektoch,
združeniach, centrách a štatistikách z ob-

lasti médií a mediálneho výskumu, vyplnenie dotazníkov, analýza reklamy, mediálnej
fikcie a mediálnej reality či premietanie filmu o závislosti na počítačových hrách, keď
sa stráca rozdiel medzi skutočným a fiktívnym svetom hry... Ďalej žiaci pracovali na
tvorbe koláží, v ktorých zachytili vlastné
videnie sveta médií. „Realizáciou projektu
sme chceli prispieť k zvýšeniu mediálnej
gramotnosti mladých ľudí, ku schopnosti sebareflexie a sebariadenia vo vzťahu
k médiám, k nutnosti selekcie informácií
ponúkaných médiami mladému človeku či
k významu odlíšenia reality od fikcie v médiách. Pozitívnym dôsledkom takéhoto
uvedomelého prístupu je potom vytváranie reálnych očakávaní, nárokov a predstáv
o sebe, o druhých, o svete...“, tvrdí autorka
projektu.
Oba projekty boli spolufinancované zo
zdrojov EÚ. Ich realizácia mala pozitívny
ohlas.
Mgr. Edita Kormanová

ZŠ Dolinský potok v novom šate
V zmysle programu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov poskytne po
kolaudácii EkoFond, n. f. finančné prostriedky vo výške 48 418 € na realizáciu
projektu „Zateplenie objektov ZŠ Dolinský potok - objekt: školský pavilón“. Projekt bol dofinancovaný z rozpočtu Mesta
KNM.
Práce na budove sa ukončili v júli.

Minuloročný november bol pre Základnú
školu Dolinský potok príjemným mesiacom. Hoci vonku bola riadna zima, mesto
s dobrým pocitom podpísalo zmluvu
o poskytnutí finančného príspevku medzi neinvestičným fondom EkoFond, n. f.
a Mestom Kysucké Nové Mesto. Naplnili
sa tak priania, aby aj posledná z troch základných škôl v meste dostala nový šat,
poskytovala žiakom a učiteľom príjemné
prostredie na ich prácu a možnosť ušetriť
finančné prostriedky zateplením.

Ukončenie prvej sezóny bedmIntonovej ligy
Dňa 29. júna
2013 sme finálovým turnajom
v Tenisovom klube KNM ukončili
prvý ročník Kysuckej bedmintonovej amatérskej
ligy (KBaL). Prvého ročníka KBaL sa celkovo zúčastnilo takmer 40 hráčov a hráčok
v súťaži jednotlivcov a 11 dvojíc v súťaži
zmiešaných družstiev. Z týchto hráčov
a družstiev vzišli aj víťazi dlhodobej súťaže.

Zvesti

Bedmintonovými jednotkami sa v sezóne
2012/2013 stali: Marian Šmehyl - víťaz kategórie Muži, Dáša Egriová - víťazka ženskej kategórie a tá si prvenstvo vybojovala
aj v kategórií Mix so svojim manželom Júliusom.
Záverečného finálového turnaja sa mohli
zúčastniť len ôsmi najlepší bedmintonisti,
štyri najlepšie dievčatá a štyri mixové družstvá. Týchto účastníkov na finálový turnaj
vygeneroval rebríček, do ktorého hráči,
hráčky a družstvá celú sezónu zbierali body
za víťazstvá.

Výsledky KBaL Final day:
KBaL Final 8 Single: 1. Marian Šmehyl,
2. Vladimír Murčo, 3. Tibor Mindek;
KBaL Final 4 Women: 1. Dáša Egriová,
2. Katarína Smetanová
KBaL Final 4 Mix: 1. Pavol Habala/Katarína
Hollá, 2. Marián Smetana/Katarína Smetanová, 3. Július Egri/Dáša Egriová.
Všetkým víťazom gratulujem a ďakujem
všetkým za vysokú účasť v prvej sezóne
KBaL. Tiež ďakujem Tenisovému klubu
KNM a Ranču Oškerda za poskytnutie zliav
pri prenájme hracích kurtov pre hráčov
KBaL.
Radoslav Puraš

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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ŠKOLSTVO/ŠPORT

Dva projekty na jednej škole

Srdce mala veľké ako svet, rodine a kamarátkam
pomohla vždy a hneď.
Dala aj to posledné, čo mala a za všetko len vďaku
brala.
To, že nám tak chýbaš, nezahojí čas, ale
spomienky na Teba ostávajú v nás.
Dňa 18. 8. 2013 si pripomíname 1. výročie úmrtia
našej drahej manželky, mamy, starkej a prastarkej
Pelegriny MEČÁROVEJ z Kysuckého Nového
Mesta
S úctou a láskou spomínajú manžel a dcéry
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKY
Dňa 4. 8. 2013 si s úctou pripomíname
5. výročie od úmrtia našej manželky, mamy,
starej mamy
Štefánie DRŠMANOVEJ.
S láskou spomína manžel, dcéra, vnučka
s manželom a ostatná rodina.
Zároveň si 30. 8. 2013 pripomenieme aj
nedožité 60. narodeniny nášho syna, otca, brata
a krstného otca
Stanislava DRŠMANA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Dňa 31. júla 2003 dotĺklo navždy Tvoje srdce
a odišla si od nás tam,
odkiaľ niet návratu.
Už je tomu 10 rokov, čo si v nebi u Pána Boha,
naša milovaná mamička a stará mama
Mária ŠUTÁKOVÁ¸ rod. Starinská.
Hoci už nie si medzi nami, spomienka na Teba
bude žiť v našich srdciach navždy.
S láskou a úctou spomína dcéra Eva
s manželom Karolom a vnučka Evička.
Vás, ktorí ste ju poznali, prosíme o tichú
spomienku a modlitby.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 8. 7. 2013 uplynulo 20 rokov, čo nás
opustil vo veku 47 rokov môj drahý manžel,
otec, starký, brat, švagor, krstný
Ing. Jaroslav DADAJ z Kys. Nového Mesta.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka Melanka,
dcéra Janka a syn Jaroslav s rodinami.
K spomienke sa pripájajú vnučky Nikuška,
Natálka a vnuk František, hoci starkého
nepoznali.

Odišiel si od nás, nechal nás v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
Dňa 22. 8. 2013 uplynie rok, čo nás opustil syn,
manžel, otec, dedko
Vladimír SUCHÁŇ
vo veku 55 rokov.
S láskou a smútkom v srdci spomína celá rodina
a kamaráti.

Dňa 9.8. 2003 nás navždy opustil náš manžel,
otec, starký
Vladimír MUŠKA
Desať rokov, je to málo a či veľa? Na 45 rokov
prežitých v láske a porozumení, zabudnúť sa
nedá.
S láskou spomínajú manželka, synovia,
nevesty, vnúčatá a ostatná rodina.
Uprostred cesty anjel stál, chytil Ťa za ruku
a k sebe do neba vzal.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už
nič nie je také, ako bolo predtým.
Keby sa tak dalo vrátiť čas, otvoriť Ti oči, počuť
Tvoj hlas.
Osud bol však krutý a nedoprial Ti s nami
dlhšie byť,
ale v srdciach tých, ktorí Ťa milovali a ktorých
si miloval, budeš stále žiť.
Dňa 22. 8. 2013 si pripomenieme 12. výročie
úmrtia môjho milovaného manžela a nášho
otca, dedka
Eduarda PODPLESKÉHO z Kys. N. Mesta.
S láskou a úctou spomínajú manželka Veronika
a deti s rodinami.

POĎAKOVANIA

Dňa 5. 7. 2013 sme si pripomenuli nedožité 70.
narodeniny a 4. výročie úmrtia manžela, otca
a starého otca
Cyrila GALVÁNKA
Manželka Daniela s rodinou.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou, babkou
a prababkou
Máriou KORCHÁNOVOU z Oškerdy,
ktorá zomrela 18. 6. 2013 vo veku 76 rokov.
Smútiaca rodina.
Ďakujeme celej rodine, priateľom a známym za
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s našou milovanou manželkou, matkou, starou
matkou a sestrou
Oľgou BRODŇANOVOU,
ktorá nás 30. júna 2013 opustila vo veku 85 rokov.
Smútiaca rodina.
Dňa 6. 7. 2013 nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Ing. Rudolf KUBICA
vo veku 69 rokov. Ďakujeme príbuzným
a známym za účasť na poslednej rozlúčke
a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme farskému
úrad v Kysuckom Novom Meste za dôstojnú
rozlúčku so zosnulým.
Smútiaca rodina.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Samuel Hvolka, Matyáš Berešík, Zoja Majčínová, Nina
Žáková, Ján Chúpek, Simona
Brodňanová, Lea Dzúriková,
Nina Luciaková, Eliška Janušková, Marko Laš, Patrik Kotrč,
Lucia Popadiaková, Sára Jakubíková, Tomáš Majchrák.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Bc. Patrik Kováčik a Gabriela Urbanová

Viktor SOBOL
Oľga BRODŇANOVÁ
Oľga JARUNKOVÁ
Anna ANDELOVÁ
Ing. Rudolf KUBICA
MUDr. Anna PALUCHOVÁ
Mária OZANIAKOVÁ
Radko HEGLASÍK
Ivanka JAŠŠOVÁ

 92 rokov
 85 rokov
 83 rokov
 92 rokov
 69 rokov
 96 rokov
 44 rokov
 20 rokov
 24 rokov

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

Tomáš Marčan a Katarína Mičáková
Ivan Hodúl a Júlia Kováčová

Žena roka 2012
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v KNM v spolupráci so
základnými organizáciami ÚŽS KNM, Povina, Kysucký Lieskovec,
Budatínska Lehota, Rudinka a Rudinská opäť vyhlasujú anketu Žena roka. V termíne do 17.9. 2013 môžete nominovať ženu
z vášho okolia v jednotlivých kategóriách. Vyplnený nominačný
list odovzdajte do 17.9. 2013 v mestskej knižnici alebo zašlite na
adresu: uniazien.knm@gmail.com. Nominácie môžete nahlásiť
aj na telefónnych číslach 0910793390 (p. Buková), 0902317921
(p. Stuchlíková).
Z doručených nominácií vyberie odborná porota ženu, ktorá bude
na slávnostnom posedení v mesiaci október ocenená a vyhlásená
za Ženu roka 2012.
Kategórie nominácií: Verejný a kultúrny život * Šport * Zdravotníctvo a sociálna oblasť * Školstvo a vzdelávanie * Žena ako matka.

SOBOTA

3. 8. 2013

NEDEĽA

4. 8. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

10. 8. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

11. 8. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

17. 8. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

18. 8. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

24. 8. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

25. 8. 2013

ŠTVRTOK

29. 8. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

31. 8. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1. 9. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356



INZERCIA
a	Opatera detí v malom kolektíve, v rodinnom dome so záhradou.
Tel. 0908 870737, 0908 068000.
a	Predám benzínovú strunovú kosačku STIHL FS 40, kupovaná
06/2011, priložená dokumentácia. Dvojtaktný motor 0,7 kW;
max. otáčky: 8900 1/min; objem palivovej nádržky 0,34 l; ramenný popruh. Málo používaná vo veľmi dobrom stave. Cena dohodou. Tel. 0915 387146
a	Spracujem účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie. 0907 212160




Okresná	
  organizácia	
  Únie	
  žien	
  Slovenska	
  v	
  Kysuckom	
  Novom	
  Meste	
  

Žena	
  roka	
  2012	
  
Kategória:.............................................................	
  
Meno	
  a	
  priezvisko:	
  ..............................................	
  
Obec:....................................................................	
  
Charakteristika	
  činnosti,	
  dôvod	
  udelenia	
  ocenenia	
  Žena	
  roka	
  2011:....................................................	
  
...............................................................................................................................................................	
  
...............................................................................................................................................................	
  
...............................................................................................................................................................	
  
Meno	
  a	
  priezvisko	
  nominujúceho:............................................................	
  
Kontakt	
  na	
  nominujúceho:........................................................................	
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Michal Božek a Mária Mlíchová

mína Ďuranová, Dolný Vadičov č. 102
– 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 8/2013 spo-

Správne znenie tajničky z čísla 7/2013 znie:
„… čítať mnoho, nie mnohé“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. D. Buryová, Kukučínova
488, KNM – 6,00 €, 2. Rudolf Smolka,
Murgašova 1105, KNM – 5,00 €, 3. Her-

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 8. 2013.

Anglické príslovie: Kde niet lásky, ....................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
Ino, zokor,
ratel, ál, dával avízo
rondá, Oka

vyrobená
z nylonu

iným
spôsobom

spojka

EČV
Kežmarku

planétka

neodieral

patriaci
Aničke

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

ten

8

N O V ÉH O M ES TA

2. časť
tajničky

oblasť
výskytu
živočíchov

bytový
podnik

ad acta
(skr.)

ruská rieka

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

ťaví
kríženec

1. časť
tajničky

druh žaby
odpíli
všetko v pomedojed
riadku
kapský

české
domácke
meno Ilony

hudobné
skladby
ročné
obdobie

druh
hlodavca

osobné
zámeno

klobúk
(hovor.)

falošný, po
maďarsky

365 dní

rozrýval
telúr, po
česky
miliampér
(zn.)

plť, po
česky

merací
prístroj

3. časť
tajničky

vábilo

francovka



Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

DOPLŇOVAČKA PRE DETI

8

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2013 znie: „Leto je tu“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Anička Mindeková,
Clementisova 1048, KNM.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 8. 2013, získa vecnú odmenu.
ValérVendrinský

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

S
S
S
S
S
S
S
S

1. Obyvateľka Srbska.
2. Múr.
3. Veľká osa.
4. Odpadky.
5. Pán (v Španielsku).
6. Časť vety.
7. Svetová strana.
8. Sláčiky.
pomôcka: seňor

Tešíme sa na správne odpovede.

Zvesti
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Atletická sezóna na Slovensku vrcholí. Bežci
MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto premenili
náročnú zimnú prípravu do kvalitných výsledkov. Michal Kučera 27. apríla v Banskej
Bystrici na 1. kole Majstrovstiev Stredoslovenského atletického zväzu (M-SsAz) dorasteneckých družstiev sa časom 51,12 na
400 m nominoval na Európsky olympijský
festival (EYOF) v Utrechte. M. Kučera zvíťazil aj na 200 m za 23,64. Nikola Štefundová
zvíťazila v behoch na 400 m (62,08), na 200
m (28,91). Na 200 m bežala výborne Zuzana Ďurišová. Dobehla štvrtá v čase 29,40. 1.
mája na 1. kole M-SsAz žiackych družstiev
bežal M. Kučera v Dubnici 300 m. Zvíťazil
s veľkým náskokom v čase 36,44, keď za
slovenským rekordom zaostal len 14 stotín.
N. Štefundová obsadila 2. miesto na 300 m
v čase 43,88.
Slovenský rekord prekonal M. Kučera v nedeľu 2. júna v Banskej Bystrici na M-SsAZ
časom 36,29. Predchádzajúci rekord prekonal o 2 stotiny. Michaela Jarošová dobehla
druhá na 800 m dorasteniek v novom osobnom rekorde 2:33,12. Lukáš Fojtík obsadil
na rovnakej trati časom 2:27,48 (os. rekord)
piate miesto. Ďalšou bežkyňou, ktorá sa nominovala na EYOF, je Nikola Štefundová. Nikola 8. mája na Grand Prix Slovensko (GPS)
v Novom Meste nad Váhom zvíťazila v behu
na 800 m časom 2:16,97. Patrik Žúbor obsadil na 800 m časom 2:00,72 tretie miesto
a Michal Kučera na rovnakej trati dobehol
v novom osobnom rekorde za 2:01,72 štvrtý. V behu na 3000 m obsadil Lukáš Prívara
3. miesto.
Na GPS v Bratislave dobehol L. Prívara
v behu na 1500 m druhý v novom osobnom
rekorde 4:19,65. M. Kučera, N. Štefundová
a L. Prívara sa na základe spomínaných vý-

konov nominovali na medzištátne dorastenecké stretnutie Maďarsko – Slovensko –
Česko, ktoré sa uskutočnilo 8. júna v Hradci
Králové. Na ňom dosiahla najväčší úspech
N. Štefundová. V behu na 800 m dobehla
na výbornom 2. mieste. N. Štefundová na
dorasteneckých majstrovstvách Slovenska
v Dubnici získala dve medailové umiestnenia. V sobotňajšom behu na 800 m so stratou pár desatín sekundy na víťazku dobehla
tretia. V nedeľu na 1500 m však zvíťazila
s veľkým náskokom a získala svoj druhý
tohtoročný titul. Na rovnakej trati dorastencov po nie najlepšie odbehnutých pretekoch
dobehol L. Prívara na nevďačnom 4. mieste
(rovnako aj vlani). Deň predtým však Lukáš
podal pekný výkon na 3000 m. Svojich súperov o tretiu priečku zdolal a obsadil vytúžené tretie miesto. Výborný výkon podala
Zuzka Ďurišová v behu na 200 m. Časom
28,90 si utvorila nový osobný rekord. Soňa
Kohútová na týchto majstrovstvách bežala
400 m. Vo svojom behu dobehla na 1. mieste v novom osobnom rekorde 62,24. Dievčatá bežali aj štafetu 100 m, 200 m, 300 m,
400 m. V zložení Z. Ďurišová, M. Jarošová,
N. Štefundová a S. Kohútová dobehli piate.
Poslednými pretekmi, kde stál náš pretekár na stupni víťazov,
bol majstrovský beh
juniorov na 10 000 m
na dráhe. Lukáš Prívara obsadil časom 37:06
tretie miesto a získal
v tomto roku už tretiu
medailu na majstrovstvách Slovenska.

Rádio-orientační bežci
zbierali úspechy
Kysuckí rádio-orientační bežci sa koncom
júna zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev Slovenska, ktoré boli zároveň aj nominačným pretekom na blížiace sa Majstrovstvá Európy v Poľsku. Preteky sa tento krát
konali na novej mape v okolí Dolného Kubína. Navyše ku tradičným pretekom v pásme
144 MHz a 3,5 MHz organizátori s martinského ROB klubu pridali aj pretek v šprinte, ktorý sa taktiež počítal do nominácie na
majstrovstvá Európy. Ten sa konal na parkovej mape v miestnom kempingu, kde bolo aj
centrum pretekov.
V kategórii junioriek sme mali jasnú favoritku v podaní Kataríny Košutovej, ktorá bez
problémov postúpila ako najlepšia juniorka,
navyše dokázala vyhrať celý ženský rebríček
a poraziť aj najlepšie ženy.
V kategórii mužov po sčítaní výsledkov zo
všetkých troch nominačných pretekov členovia ROB klubu KYSUCA obsadili všetky tri
postupové miesta. Na Majstrovstvách Európy v Poľsku budú tak SR reprezentovať Martin Košut, Jakub Kuriak, Martin Tomaščin.
FOX
Celý príspevok je uverejnený na webovej stránke
mesta.

Mgr. Milan Slivka

OlympijskÍ víťazi z KNM
Dňa 19. júla 2013 vo francúzskom meste Mulhouse slovenskí hasiči zaznamenali veľký úspech počas XV. ročníka medzinárodnej
olympiády v hasičskom športe, keď sa im podarilo dosiahnuť najlepší čas v disciplíne požiarny útok. S vynikajúcim časom 23,59 s.
dokázali poraziť viacerých velikánov tejto kráľovskej disciplíny.
V celkovom hodnotení obsadili Slováci štvrté miesto za Ruskom,
Ruskom B a Bieloruskom. Vo výbere reprezentácie SR sú aj dvaja
Kysučania: Štefan Belko, Dávid Kalužník.
Medzinárodnú olympiádu v hasičskom športe organizuje celosvetová organizácia CTIF, pričom na uvedenom podujatí vo Francúzsku súťažilo viac ako 3000 hasičov z 30 členských krajín. Slovenskí
reprezentanti na tomto podujatí opäť potvrdili, že patria medzi
svetovú elitu hasičských športových družstiev.
Štefan Belko
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Kvalitné výsledky atlétov

Prinášame Vám zoznam účastníkov Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinovú výzdobu) a súťažné pozemky zachytené
fotoaparátom v júli 2013. Ich práca skrášľuje naše mesto a my pritom často prechádzame okolo výzdoby bez povšimnutia.
Kategória miestni obyvatelia:
Dolné mesto:
Štefánia Ševčíková, Lipová ul.
fotografia na titulnej strane

Irena Švancarová, Nábrežná ul.

Ing. Jana Špiriaková
Ulica Matice slovenskej

Anna Sukeníková,
Murgašova ul.

Terézia Cimlová, Ulica Matice slovenskej

KULTÚRNE SPEKTRUM

Foto: Ing. Peter Smieško

Pozvánka na súťaž
v hasičskom športe
20. ročník súťaže v hasičskom športe
o putovný pohár primátora mesta KNM
organizuje DHZ KNM. Súťažiť sa bude
v kategóriách muži, ženy a žiaci.
Súťaž sa uskutoční 17. augusta
o 10.00 hod. na ihrisku na Nábrežnej
ulici pri SŠ, bude sa konať za každého
počasia.
Vstup voľný, občerstvenie zabezpečené.

Mimoriadne prázdninové
pozorovania
Leto je v plnom prúde a k správnemu letu
neodmysliteľne patria aj krásne, teplé letné
večery a nebo plné hviezd. Práve toto obdobie nám poskytuje príjemné podmienky na
spoznávanie nočnej oblohy. Pre tých, ktorí
chcú preniknúť do tajov letnej oblohy pripravila Krajská hvezdáreň v Žiline MIMORIADNE PRÁZDNINOVÉ POZOROVANIA.
Pozorovania sa uskutočnia v dňoch 12. –
16. 8. 2013 na Hvezdárni v KNM so začiatkom o 20.30 hod. Pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia.
Bližšie informácie získate na www.astrokysuce.sk

Najlepší kysucký guláš Jožka Mičuru 2013
3. ročník súťaže vo varení gulášu
bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zakladateľom a autorom myšlienky tohto
podujatia.
Termín konania: 28. 9. 2013.
Miesto konania: sídlisko Kamence
za pohostinstvom Domček.
Podmienky prihlásenia do súťaže: Družstvo pozostáva z 3 členov
ľubovoľného veku či pohlavia. Pri
prihlasovaní zaplatí 15 € (5 € na osobu) ako štartovné. Maximálne množstvo uvareného gulášu je 30 litrov.
Súťažiaci musia uvariť guláš do 12.00
hod., prípravy sa začínajú od 7.30
hod. Súťažné vzorky pre porotu sa
budú odoberať medzi 12.00 - 12.30
hod. Následne bude vyhlásené poradie troch víťazných družstiev. Súťažiace družstvo môže vydávať guláš
za cenu 2 € za lístky, ktoré poskytne
organizátor súťaže. Po vydaní gulášu
si môžu prísť vymeniť lístky za hotovosť vo výške 65 % z vydaných gulášov, max. z 90 porcií gulášu.
Súťažiace družstvá si prinesú:

kotlík, kuchynské potreby k príprave
gulášu, suroviny, koreniny a dochucovadlá. Podľa počasia odporúčame
si priniesť dáždniky či slnečníky.
Organizátori zabezpečia: vyhradené miesto, stolík, drevo a vodu,
tiež chlieb, misky a lyžičky.
Tak ako aj po minulé roky, zisk z podujatia bude venovaný na podporu
rozvoja kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže. O dobrú náladu
sa postarajú rôzne skupiny: FS Jedľovina, mažoretky Asanka, Kysucké
Žubrienky a Margaréty a pod. Uskutočnia sa aj rôzne sprievodné súťaže.
Všetci sú srdečne vítaní.
Prihlášky a informácie: MKŠS
KNM, Dom kultúry, p. Čierňava
p. Vajdiak 0904 498 316 a p. Hošták
(pohostinstvo Domček)
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny, s ktorými včas
oboznámia súťažiacich. Súťažiaci,
ktorí už uhradili štartovné a budú sa
chcieť odhlásiť, tak urobia najneskôr
do 20. 9. 2013
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