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To k Tvojmu sviatku!
Mama!
Dve zlaté ruky i zlaté srdce.
Koľko len lásky býva v ňom.
Pre šťastie detí vždy ono tlčie
i bdie nad nimi v dobrom, zlom.
Námahy nezná, keď prvá vstáva.
Posledná zasa ide spať.
O dobro detí vždy sa len stará,
tá, starostlivá, dobrá mať.
Koľko len nocí nedospí ona?
A koľké smútky rušia sen?
Ratolesť keď jej v horúčkach stoná.
Potom však svitne krásny deň.
Darkyňa žitia! Ty klenot vzácny!
Vznešená! Drahá! Dobrá mať
Úsmev Tvoj nikdy nám nevyhasni!
A šťastie, lásku všade saď!

Literárne ocenenia
pre Kysučanov

Gymnazisti na obecných
úradoch

V Kysuckej knižnici v Čadci sa 23. apríla
konalo slávnostné vyhodnotenie čitateľskej ankety Kniha Kysúc 2012. Do ankety nominovala knihy široká verejnosť.
Hlasovať sa dalo aj v Mestskej knižnici
v KNM a túto možnosť využilo 39 čitateľov. Celkovo však zaslalo hlas viac ako
550 milovníkov kníh a vytvorili tak rebríček najzaujímavejších kysuckých knižných titulov roku 2012.

V rámci vyučovacieho predmetu Kysucký región sa žiaci 2. ročníka Gymnázia
v KNM vydali na odbornú exkurziu po
obecných úradoch Vadičovskej doliny.
Cieľom exkurzie bolo nielen spoznať prostredie dedín, ale najmä zoznámiť sa a na
vlastné oči vidieť hlavu obce.
Začali sme na obecnom úrade Horný
Vadičov, kde nás privítal starosta Vladimír Káčerík. Oboznámil nás s históriou
obce a jej pamiatkami. Zaujímavé bolo
jeho rozprávanie o vzniku názvu obce
Vadičov. Táto malebná dedinka je známa
možnosťami rekreácie, v okolí je niekoľko
pozoruhodných turistických, ale aj cyklistických trás. Pán starosta nám sprístupnil
aj obhliadku kostola sv. Mikuláša. So záujmom sme počúvali výklad pána kostolníka o zemetrasení, správe vo fľaši, vzácnom obraze a nefunkčnom orloji.
Našou ďalšou zastávkou bol Dolný Vadičov. I keď táto obec má len niekoľko domov a počtom obyvateľov sa neblíži ani
k hranici 500, je tiež svojím spôsobom
atraktívna.
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Dve zlaté ruky i zlaté srdce.
Koľko len lásky býva v ňom.
Pre šťastie detí vždy ono tlčie
i bdie nad nimi v dobrom, zlom.
K slovám poéta sa rád pridám a našim
mamám, starým mamám či prababičkám želám všetko najlepšie, veľa lásky
a šťastných dní. A za ich obetavosť a lásku zasielam veľké ĎAKUJEM.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
Dňa 27. 3. 2013 bolo na Mestskom zastupiteľstve schválené Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2013 o dočasnom (platenom) parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území
(Belanského ul.) mesta KNM. Dôvodom riešenia dočasného plateného parkovania motorových vozidiel na Belanského ulici v našom
meste je niekoľkoročná zlá dopravno-bezpečnostná situácia, nakoľko Belanského ulica je
jedna z najvyťaženejších miestnych komunikácií, ktorá je súčasťou centrálnej časti mesta,
a preto bolo nutné danú problematiku riešiť.
Preto Mesto KNM určilo priestorovo funkčné
usporiadanie parkovacích miest podľa projektovej dokumentácie. Cieľom usporiadania
a riešenia na základe spomínanej projektovej
dokumentácie dôjde k zvýšeniu prehľadnosti,
bezpečnosti premávky a zníženiu jej prehustenia na tejto frekventovanej ulici.
V schválenom nariadení je stanovená prevádzková doba spoplatnenia na tejto ulici
v čase od 08.00 hod. do 17.30 hod. v pracovné
dni a od 08.00 hod. do 12.00 hod. v sobotu.
Zákaz vjazdu do tejto ulice v sobotu a v nedeľu od 12.00 hod. do 24.00 hod. ostáva v platnosti. Občania s trvalým pobytom na Belanského ulici si môžu zakúpiť ročnú rezidentskú
parkovaciu kartu za 10 € pre jedno motorové
vozidlo na každú bytovú jednotku. Podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na
tejto ulici, majú možnosť podľa schváleného
nariadenia si zakúpiť za 50 € ročnú prenosnú
parkovaciu kartu pre jedno motorové vozidlo.

Parkovacie karty budú vydávané na Oddelení
výstavby a územného rozvoja Mestského úradu KNM so sídlom v Dome kultúry.
Príležitostné parkovanie na Belanského ul.
bude umožnené zakúpením parkovacích lístkov v parkovacích automatoch. Celkovo budú
umiestnené na celej ulici štyri parkovacie
automaty. Na dobu použitia na 30 minút parkovania bude potrebné si zakúpiť parkovací
lístok v hodnote 20 centov a na dobu použitia
na jednu hodinu bude potrebné zaplatiť za
parkovací lístok 50 centov. Je potrebné pripomenúť, že platnú parkovaciu kartu (rezidentskú alebo prenosnú) alebo platný parkovací
lístok je povinný vodič motorového vozidla
umiestniť na viditeľné miesto tak, aby údaje
na doklade boli čitateľné z vonkajšej strany
vozidla. Od úhrady za dočasné parkovanie
motorových vozidiel sú oslobodené osobitne
označené vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo
postihnutú osobu odkázanú na individuálnu
prepravu, ktorá je držiteľom parkovacieho
preukazu. Vodiči týchto vozidiel sú však tiež
povinní tento doklad umiestniť na viditeľné miesto. Mal by som ešte spomenúť, že
od platenia parkovného sú oslobodení tiež
vodiči zásobovacích vozidiel podnikateľských
prevádzok na tejto ulici, nakoľko ich činnosť
sa nepovažuje za státie v zmysle zákona č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení
neskorších predpisov, ale ide o zastavenie na
nevyhnutne potrebný čas na urýchlené nalo-

Udeľovanie plakety J. A. Komenského
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia
pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa
národov, ktorý sa narodil v roku 1592. Svojimi revolučnými myšlienkami zmenil obsah
aj formu vzdelávania, sprístupnil školstvo
širokým vrstvám obyvateľstva a jeho citáty
sú dodnes živé: „škola hrou“ či „opakovanie
matka múdrosti“.
Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním
a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť
a obetu úctu a poďakovanie. Aj v našom meste žijú mnohí pedagógovia, ktorí si za svoju
činnosť zaslúžia ocenenie a jednou z takýchto foriem ocenenia ich práce je udeľovanie
plakety J. A. Komenského.
Pedagógov nominovali riaditeľstvá škôl.
Slávnostne vyhodnotenie sa konalo 26.
marca v budove mestského úradu, plaketu
odovzdával primátor mesta Ing. Ján Hartel
a prednosta mestského úradu JUDr. Ľubo-

mír Ježo. Prítomná bola aj predsedníčka
Komisie školstva a mládeže Janka Drexlerová a predsedníčka Mestskej školskej rady
v KNM Mgr. Kamila Bendová a riaditelia
škôl. Úvod tohto slávnostného stretnutia
patril umeleckému slovu v podaní žiačky
ZUŠ KNM Radky Kandrikovej a hudobne
program obohatili Mgr. Dušan Jaššo a Adam
Paskuda DiS. art. Moderátorkou podujatia
bola Mgr. Alena Ďuriaková. Slávnostný príhovor a poďakovanie učiteľom za ich obetavú prácu predniesol primátor mesta.
Odmenenými boli:
Mgr. Silvia Suchancová, ocenenie navrhlo
riaditeľstvo ZŠ Clementisova ul. za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách.
Mgr. Milan Tomčík, ocenenie navrhlo
riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok za úspešnú
a tvorivú pedagogickú činnosť v rámci KNM
a regiónu Kysúc.

ženie alebo zloženie nákladu. Obdobne to platí i pri uvedení motorového vozidla do pokoja
na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené
nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných
osôb.
Poprosil by som vodičov parkujúcich na uvedenej ulici o dodržiavanie poriadku, disciplíny
a rešpektovanie všetkých vodorovných i zvislých dopravných značiek. Raz k tomuto kroku
zo strany mesta muselo dôjsť. Výnos úhrad za
predmetné platené parkovanie motorových
vozidiel bude príjmom mesta. Vedenie mesta
nikdy nehodlá odovzdať túto činnosť nejakej
súkromnej parkovacej spoločnosti. Mestá
a obce sú oprávnené, v zmysle § 6a) zákona
č. 249/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, túto činnosť vykonávať od 1. 9. 2011 samostatne bez
spoluúčasti nejakej parkovacej spoločnosti.
Všetkým obyvateľom mesta a nielen im,
ale hlavne vodičom motorových vozidiel
ešte pripomínam, že nariadenie, ktorým
sa spoplatňuje Belanského ulica je účinné od 1. 5. 2013.

Antónia Škorvagová, ocenenie navrhlo
riaditeľstvo ZŠ Nábrežná ul. za celoživotnú
tvorivú a obetavú prácu pedagóga v školských službách.
Mgr. Oľga Rufusová, ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZŠ Nábrežná ul. za celoživotnú tvorivú a obetavú prácu pedagóga v školských
službách.
Marta Bradová, ocenenie navrhlo riaditeľstvo ZUŠ za celoživotnú obetavú prácu
v oblasti hudobného školstva.
Elena Behúňová, ocenenie navrhlo riaditeľstvo MŠ Litovelská ul. za celoživotnú prácu
vo výchove a vzdelávaní na úseku starostlivosti o deti a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea.
Daniela Vlčková, ocenenie navrhlo riaditeľstvo MŠ Komenského ul. za celoživotnú
obetavú pedagogickú prácu v školských službách.
Mgr. Ladislav Vendrinský, ocenenie
navrhlo Mesto Kysucké Nové Mesto za
mimoriadny osobný prínos do procesu
výchovy a vzdelávania v meste.
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Mesto Kysucké Nové Mesto z dôvodu zníženej využiteľnosti priestoru námestia
oslovilo v rámci prieskumu trhu na „Projekt revitalizácie parku na Námestí
slobody v Kysuckom Novom Meste“
subjekty zaoberajúce sa spracovaním projektov krajinársko – architektonických riešení o vypracovanie štúdie a vizualizácie
riešenia danej lokality.
Myšlienkou návrhov by malo byť zvýšenie
atraktívnosti priestoru Námestia slobody,

optické prepracovanie, zakomponovanie
vodného prvku, riešenia zelene a mestského mobiliáru vhodného pre zvýšenie
návštevnosti a potrieb využitia občanmi
a návštevníkmi mesta.
Každý občan môže vyjadriť svoj názor
k jednotlivým štúdiám. Vaše názory a pripomienky k návrhom, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke mesta, zasielajte na
adresu investicie@kysuckenovemesto.sk,
v termíne do 7. mája 2013.

Dôležité upozornenie pre živnostníkov
Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa novelizoval zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov § 80s ods. 3 živnostenského zákona - Prechodné ustanovenie účinné od 1.
júna 2010.
Podľa uvedeného paragrafu „Podnikatelia,
u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti
upravia svoje právne vzťahy v súlade s § 57
ods. 6 do troch rokov od účinnosti tohto zákona, inak im uplynutím tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne“.
V súvislosti s blížiacim sa termínom uplynutia troch rokov oboznamujeme podnikateľov, u ktorých bolo do 31. mája 2010

rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania
živnosti na dlhoročné lehoty, aby si upravili
svoje právne vzťahy v súlade s novou právnou úpravou. V praxi to znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1. júnu 2010
pozastavené prevádzkovanie živnosti na
dobu dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť živnostenskému úradu zákonom požadovanú
zmenu pozastavenia živnosti, ktorá nemôže prekročiť túto zákonom ustanovenú limitnú dobu (1. jún 2013).
Odporúčam Vám obrátiť sa na našich pracovníkov, ktorí Vám ochotne poradia a vyjdú v ústrety, prípadne je možné využiť infolinku 041/5117 441.
Ing. Vladimír Macášek,
prednosta ObÚ Žilina

Prenájom nebytových priestorov
Mesto KNM v zmysle zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení zák. 507/2010
Z. z. oznamuje zámer prenajať priestory
v Dome služieb na Vajanského ul. č. 221
a priestory v objekte polikliniky na Belanského ul. č. 1346 za účelom podnikania.
Presný popis miesta, výmeru, informácie
o výške nájmu a spôsobe podávania žiadosti apod. Vám poskytnú na MsÚ KNM, referáte bytovom a podnikateľskej činnosti, č.

dv. 14, t. č. 041/4207214, mail: viera.kublova@kysuckenovemesto.sk. Lehota doručenia cenových ponúk je do 20. 05. 2013
do 15.00 hod.
Obhliadku predmetu prenájmu je možné
uskutočniť po dohode so správcom nebytových priestorov KYSUCA, s. r. o., č. tel.
041/425 4506, p. Čavajdová.
Viac informácií aj na webovej stránke www.
kysuckenovemesto.sk

Rozospievané zariadenie pre seniorov
„Spevom sa snažím rozdávať radosť a dobrú náladu“ s takýmto mottom vstúpil medzi
seniorov v ZpSaDSS KNM na Štúrovej ulici
Karol Rosenberg. Viac ako hodinu spievali
a tancovali klienti zariadenia pri piesňach
80-tych rokov československej populárnej hudby. Záverečné piesne postavili na
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nohy všetkých účastníkov, zrazu sa každý
cítil tak trochu Karlom Gottom, Michalom
Tučným alebo Waldemarom Matuškom.
S prísľubom skorého stretnutia s umelcom
ukončila gramiáda príjemné spevácke dopoludnie.
Mgr. Ladislav Feiler, sociálny pracovník

Literárne ocenenia
pre Kysučanov
pokračovanie zo str. 1
Zo slávnostného vyhodnotenia si odniesli tri
ceny aj dvaja obyvatelia nášho mesta. Mária
Ďuranová získala prvenstvo v kategórii beletria za svoju najnovšiu knihu Ja už nie som
ja, zároveň sa stala aj Literárnou autoritou
2012, teda najpožičiavanejšou autorkou v kysuckých knižniciach. Druhým oceneným bol
Valér Vendrinský, ktorý so svojou detskou
knihou Hádanky a veršovanky od tetušky
Hanky zaujal detského čitateľa natoľko, že
získal druhé miesto tiež v kategórii beletria.
Gratulovať obom autorom prišiel aj primátor
mesta Ing. Ján Hartel, ktorý obom spisovateľom poprial „kopajúce múzy“. Veď touto nádhernou formou prezentujú nielen svoj um, ale
aj naše mesto.

Stretnutie seniorov JDS
Seniori organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku v okrese KNM hodnotili v minulom mesiaci svoju činnosť za rok 2012. Predsedníčka okresnej organizácie Nadežda Behúňová vyzdvihla činnosť seniorských súborov
Ochodnická senioranka, Kysucké žubrienky,
Kysucké margaréty, Ochodnickí heligonkári,
ľudové rozprávačky, recitátorky, ktoré seniorov reprezentujú na súťažných prehliadkach
doma i v zahraničí. Dôchodcovia tiež organizujú rôzne brigády, napr. pri pomníkoch
SNP, kaplnkách, potokoch a pod. Vo svojich
organizáciách sa tiež venujú ručným prácam,
zdravotných prednáškam, bylinkám, cvičeniu
či pečeniu. Je to dôkazom toho, že napriek
svojmu veku sú naďalej aktívni.
Už teraz sa tešia na VI. ročník Krajských športových hier seniorov, ktoré sa uskutočnia na
štadióne v KNM 11. júla 2013 od 10,00 hod.
Ich príprava je v rukách členov JDS.
Mgr. Andelová Margita

Získaj za fotku iPad
EkoFond, n.f. pripravil fotografickú súťaž pre
stredoškolákov vo veku 15-19 rokov za ceny
v celkovej hodnote viac ako 1 000 €. Vašou
úlohou bude zobrať do rúk svoj foťák a zachytiť ním projekt realizovaný EkoFondom.
V KNM sa jedná o projekt zateplenia budovy
ZŠ Dolinský potok.
Vyberte vydarený záber a prihláste ho do súťaže prostredníctvom elektronického online
formulára do 30.9. 2013. Viac informácií na
www.platforma.ekofond.sk.
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Ako vynovíme námestie?

i
Mesto čisté aj vďaka školákom

téma mesiaca - životné prostredie

Minulý rok oslovilo mesto po prvýkrát školy, školské zariadenia a združenia v meste
o pomoc pri zveľaďovaní životného prostredia. Priestranstvo mesta si jednotlivé
školy a školské zariadenia rozdelili a každá tú svoju časť dôkladne vyčistila. Vďaka

dobrej skúsenosti sa rozhodlo mesto v tejto
aktivite pokračovať.
A tak sa vo štvrtok 18. apríla 2013 uskutočnil 1. ročník podujatia Mesto čisté aj
vďaka školákom, do ktorého sa zapojili
všetci pedagógovia a žiaci materských, základných a stredných škôl v meste a asi 20
členov Senior Klubu 75, Jednoty dôchodcov Slovenska 1 a ŤZP. Na mapkách mali
označenú časť, ktorú majú vyčistiť a keďže
prialo aj počasie, všetci sa pustili do práce
a vyzbierali stovky kilogramov odpadu. Environmentálna výchova sa vyučuje všade,
a tak školákom nerobilo problém odpad
z trávnikov a krovín vyseparovať podľa jednotlivých druhov.
Výsledky práce tisícky šikovných rúk bolo
vidieť všade, stačilo sa prejsť mestom, kde

do kontajnerov pravidelne rozmiestňovaných po meste? Neustále sa pripomína, aké
je dôležité separovať odpad, aby nevznikali
vyššie náklady na zvoz komunálneho odpadu a nezvyšovali sa tak poplatky pre občanov. Čo sa dá ešte urobiť, aby sa títo nezodpovední občania spamätali, začali si všímať
prácu ostatných a ku kráse mesta prispeli
aspoň tým, že ho nebudú znečisťovať?

Kde majú ľudia srdce?
Takúto otázku si musel položiť každý, kto
prechádzal po meste niekoľko dní po akcii Dni čistoty mesta a len pár hodín po
uprataní mesta žiakmi škôl a videl dôkazy,
že niekomu je poriadok ľahostajný. Vedľa
kontajnerov sa povaľoval veľkoobjemový
odpad, ktorý mal podľa pravidiel a hlavne
s ohľadom na ostatných obyvateľov mesta majiteľ vyhodiť do veľkokapacitných
kontajnerov alebo zaviesť na zberný dvor,
o ktorom sme písali v predošlom čísle Zvestí KNM.

zelené trávniky už nezdobili papiere či
nábrežím rieky Kysuce, ktoré už nešpatili plastové fľaše. V úzadí neostal ani lesík
pri sídlisku Kamence a cesta k lipke. Žiaci
Špeciálnej základnej školy upratali okolie studničky v Skotni, kde radi chodia na
prechádzky. Všetkým spoluorganizátorom,
školám, školským zariadeniam a združeniam patrí veľká vďaka za ich prácu. Dokázali, že spoločne sa dá urobiť viac!

Cestu k lipke lemovala čerstvo vyhodená
sada pneumatík z osobného automobilu či
stavebný odpad. Kto mohol znečistiť lúku
len pár hodín po tom, ako ju vyčistili gymnazisti? Niekto veľmi neohľaduplný a nevšímavý, veď kontajner na pneumatiky mal
byť pristavený pri bytovkách len 4 dni na
to, ako ich vyhodil.
Pracovníci mesta neustále apelujú na
správne ukladanie odpadu do kontajnerov
a mesto pravidelne organizuje Dni čistoty
mesta na jar a jeseň. Je naozaj ťažké odpad
zatiaľ niekam uložiť a vyhodiť ho zadarmo

My ostatní, ktorí máme zmysel pre čistotu a poriadok, skúsme si všímať, čo sa deje
okolo nás, a tak upozorniť na nezodpovedných a vandalov, ktorí neustále znehodnocujú prácu väčšiny občanov.

Upravte si okolie svojich bytoviek
a vyhrajte

Dni čistoty mesta
Jar hlasno klopala na dvere, keď sa konali Dni čistoty mesta, a tak každý občan mohol v rámci jarného upratovania
vyhodiť do pristavených veľkokapacitných kontajnerov
objemný komunálny odpad, príp. drobný stavebný odpad.
Táto aktivita má v našom meste svoju tradíciu a preplnené
kontajnery sú tiež dôkazom, že je potrebná a plní svoj cieľ.
Od 10. do 13. apríla mohli občania likvidovať komunálny odpad, nakoniec sa ho vyviezlo 48,49 ton. Neskôr sa
mohli zbavovať elektronického šrotu, žiariviek či pneumatík v dobe od 22. apríla do 2. mája.

Mesto KNM vyhlasuje IV. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého
pozemku (kvetinová výzdoba)“. V I. ročníku sa zúčastnilo 6 súťažiacich,
v II. sa zúčastnilo 11 a minulý rok 14 účastníkov, ktorí si odniesli zaujímavé
finančné odmeny za zveľadenie svojho a nášho okolia kvetinovou a záhradnou výzdobou.
Oznamujeme Vám, že každý z Vás sa môže aj v tomto roku zúčastniť spomínanej súťaže a získať finančné odmeny a navyše urobiť svoje okolie krajším. Prihlášky podávajte na MsÚ KNM, referát životného prostredia, kde
získate bližšie informácie.
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Žiaci ZŠ Dolinský potok darovali kúsok
svojho srdiečka a pomohli drotárovi Jurajovi Šeríkovi vytvoriť drôtované srdce. To po
dokončení bude odovzdané prezidentovi SR
ako dar pre Slovensko, aby bolo vystavené
celému svetu a zároveň prezentovalo um
a šikovnosť drotárov a históriu nášho ľudu.

Každý školák, ktorý sa zapojil do drôtovania, sa podpísal na pamätný list, ktorý
bude súčasťou daru. Šikovnosť svojich rúk si
hneď chceli vyskúšať všetci žiaci a na každého veru aj došlo. Usmerňoval ich nielen p.
Šerík, ale aj členovia Klubu drotárov KNM
p. Palčisko a p. Škoríková.

Popoludnie básnika rodných Kysúc
V rámci Roka sv. Cyrila a Metoda a tiež spomienky na nášho významného rodáka, kňaza, básnika rodných Kysúc Andreja Majera
– Dlhomíra Poľského sa v zasadačke Mestskej
knižnice KNM dňa 18. apríla uskutočnil 8.
ročník recitačnej súťaže pre deti materských
škôl a 1. stupňa základných škôl za účasti primátora mesta Ing. Jána Hartela, prednostu
ObÚ Žilina, poslanca VÚC a MsZ KNM Ing.
Vladimíra Macáška a ostatných vzácnych
hostí. Organizátorom bol miestny Spolok sv.
Vojtecha v KNM v spolupráci s mestskou knižnicou.
Do súťaže sa prihlásilo vyše 30 účastníkov.
Porota v zložení Mgr. Dana Sobolová, PhDr.
Dušana Šinalová a Želka Tomášková rozhodli
takto:
Poézia – predškolský vek
Talent: Dominik Suchoň, MŠ Litovelská
Cena SSV: Magdalénka Trnková, MŠ 9. mája
1. miesto: Nikolka Hozová, ZUŠ KNM
2. miesto: Lucka Kotlárová, MŠ Kom. ul.

3. miesto: Lukáš Blaško, MŠ Litovelská ul.
Poézia – žiaci ZŠ
Cena SSV: Marek Adamec, detský domov
1. miesto: Kristína Svrčková, ZŠ Nesluša
2. miesto: Matúš a Michal Maca, ZUŠ KNM
3. miesto: Gabriela Šidlová, ZŠ Nábrežná
Próza
Viktória Mintachová, ŠZŠ
Súťaž mala dobrú úroveň. Príjemným prekvapením bolo vystúpenie trojročného Dominika Suchoňa, ktorý si prednesom básne
„Môj macík“, peknou výslovnosťou a intonáciou, získal všetkých prítomných. Môžeme
povedať, že počas doterajších súťaží, sme
takýto talent ešte nemali. Ceny do súťaže
venoval miestny spolok SSV v KNM s podporou sponzora. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na našom ďalšom hodnotnom kultúrno-spoločenskom podujatí.

Zvesti

Rozprávkové vretienko sme v Žilinskom kraji roztočili dňa 9. apríla 2013
a tak oživili krásne rozprávkové príbehy. Mesto KNM prijalo 33 účastníkov
krajského kola súťaže žiakov základných
škôl a osemročných gymnázií v prednese
rozprávky. Organizátorom podujatia bolo
Centrum voľného času KNM pod záštitou primátora mesta Ing. Jána Hartela.
Súťažiacich z piatich okresov žilinského
kraja, pedagógov, rodičov a hostí privítala v priestoroch Mestského úradu v KNM
Ing. Janka Svrčková, zástupkyňa primátora a spolu s Mgr. Kamilou Bendovou,
riaditeľkou CVČ v KNM zaželali všetkým
prítomným príjemné rozprávkové dopoludnie a mnoho úspechov.
Z našich žiakov sa najlepšie umiestnila
Alexandra Faktorová zo ZŠ Clementisova, ktorá obsadila 3. miesto v druhej kategórii.
Občianske združenie Pohoda zabezpečilo
prítomným občerstvenie, Mestský úrad
KNM tričká so znakom mesta a brožúrky o KNM, odmeny a diplomy venovalo
CVČ. Predseda poroty Mgr. Blanka Uhrová poďakovala súťažiacim a pedagógom
za príjemne prežité chvíle s rozprávkou.
Mgr. Kamila Bendová, riaditeľ CVČ

Magda Harceková

Deti nocovali s Andersenom
ZŠ Nábrežná
V rozprávkach je možné všetko. A tak sa šibnutím čarovného prútika podvečer 5. apríla
zmenila škola ZŠ Nábrežná na rozprávkové
mravenisko plné bračekov mravčekov. Mravčekovia počas tejto jedinečnej noci – v poradí
už piatej Noci s Andersenom čítali, veselili sa,
dramatizovali, hrali sa a súťažili... Zážitkom
pre všetkých zúčastnených bolo nepochybne
okrem „ponocovania“ stretnutie s hosťami či
nočná návšteva knižnice.
Deti počas týchto dobrodružstiev sprevádzalo
6 pedagógov: PaedDr. Igor Drexler, Mgr. Adriána Ondrejášová, Mgr. Anna Ochodničanová,
Mgr. Ľudmila Heľová, Mgr. Alena Drexlerová
a Mgr. Monika Mojtová.
Vyslovujem poďakovanie za finančnú podporu Rodičovskej rade ZŠ Nábrežná, za nezištnú
podporu projektu Mgr. Štefanovi Zábojníkovi
a fanfárovému kvartetu pri ZUŠ v KNM, manželom Hudcovičovcom zo Žiliny, pani knihovníčkam z mestskej knižnice, pani kuchárkam

Krajské kolo
Rozprávkového
vretienka v KNM

a pani vedúcej školskej jedálne, maminám
zúčastnených detí (p. Macášovej, Konkoľovej
a Šimáškovej) za sladké dobroty k raňajkám,
firme LUTON, Spolku slov. knihovníkov, vydavateľstvu Slovart i všetkým, ktorí akokoľvek pomohli. Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová
ZŠ Dolinský potok
Aj na ZŠ Dolinský potok sa uskutočnila mimoriadne zaujímavá akcia s názvom Noc s Andersenom. Týmto medzinárodným projektom si
pripomíname výročie narodenia dánskeho
rozprávkara H. Ch. Andersena. Naša škola sa
síce zapojila prvýkrát, ale s o to väčšou chuťou a nadšením sme sa pustili do prípravy.
Hlavnou koordinátorkou bola pani učiteľka
Mgr. Michaela Káčeriková a zapojili sa aj pani
učiteľky Mgr. Mária Záteková, Mgr. Božena
Dupáková a Mgr. Katarína Halúsková. Akciu
si nenechal ujsť ani náš pán riaditeľ PaedDr.
Pavol Zátek a pán učiteľ Mgr. Gabriel Horos jej
priebeh zachytil aj na fotografiách.

Už o 18:00 hod. 19 žiakov II. stupňa netrpezlivo čakalo na chodbe, kým sa otvorili dvere do
sveta rozprávok. Prvou úlohou žiakov bolo doplniť názov ľudovej rozprávky na rozprávkovom strome, neskôr spoločne vytvorili plagát,
spájali rozstrihaný text rozprávky, skladali
puzzle s ilustráciu z rozprávky a kreslili. Máte
pocit, že je toho už celkom dosť? Ale kdeže!
A tak si žiaci pripravili krátku dramatizáciu
a predstavili sa ňou pred ostatnými. Všetci to
zvládli na výbornú a dokázali, že sú šikovní,
tvoriví a neboja sa žiadnej úlohy. Ďalej nasledoval kvíz a čítanie rozprávok. Deti si políhali
na karimatky a pozorne počúvali a kde-tu sa
objavil veselý úsmev, žiarivé očká a občas i napätý výraz, keď zrazu niektorí z nich netušili,
ako bude rozprávka pokračovať. Okolo polnoci však už všetci sladko spali. Ráno sme sa
rozlúčili zazvonením na zvončeku. Veď ako sa
hovorí v rozprávkach: Zazvonil zvonec a rozprávke je koniec. Ale nie úplný, pretože už budúci rok sa na rovnakej akcii stretneme opäť
a už teraz sa všetci veľmi tešíme.
Mgr. Katarína Halúsková
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Srdce pre Slovensko aj v našom meste

HOSŤ MESIACA

V rubrike Hosť mesiaca sme sa rozprávali so súrodencami Katarínou a Martinom Košútovcami, úspešnými rádioorientačným bežcami z Klubu ROB
Kysuca KNM.

Aby sme začali od začiatku. Kto a kedy
Vás priviedol k tomuto športu?
M: Otec ma brával na preteky, spočiatku
som bol len divák ale asi ako 7-ročný som
začal behať. Prvé preteky sa konali na Hradisku v Žiline v roku 2000. Otec sa o mňa
bál, lebo som dlho nechodil. Ja som bol
v lese, lebo som nechcel prísť bez kontroly
a po limite. Ale oslavovali sme, lebo som sa
nakoniec vrátil a dostal som peknú cenu,
v danej kategórii som bol totiž sám.
K: Zoznámila som sa s ROB najskôr ako divák, chodila som spolu s otcom a bratom na
preteky. V roku 2006 sa zorganizovalo celoslovenské sústredenie pre deti v Pezinku,
kde som prvýkrát dostala „rádio“ do ruky
a ocitla som sa s ním sama v lese. V Pezinku
som si našla kamarátky, tak sme sa v lese
báli, že sme sa čakali, čo nie je správne.
Potom som začala systémovejšie trénovať.
Pre deti sa cesty v lese značia, aby sa nebáli
a trať je kratšia, má dĺžku len 2-3 km, kde
stačí nájsť 2-3 kontroly.
Priblížte ROB čitateľom. Aké má tento
šport disciplíny, jeho princíp, vyhodnocovanie. Koľko je klubov na Slovensku pre porovnanie s inými športami?
M: Kluby sa kumulujú v určitých oblastiach,
je ich na Slovensku okolo 20 a združujú
približne 100 aktívnych športovcov. Princípom šprotu je v čo najkratšom čase nájsť
5 kontrol pomocou „rádia“ v ľubovoľnom
poradí. Každá kontrola vysiela ľahko rozlíšiteľný Morseov kód, sťažené je to tým, že
športovec beží v neznámom teréne asi 5 km
a kontrola vysiela kód len minútu v 5 min.
intervale. V dnešnej dobe sa používa aj špeciálna mapa, ale hlavne pomocou rádioprijímača zistíme smer. Kritériom pri vyhodnocovaní je počet kontrol a potom až čas.
Preteky sa organizujú v dvoch pásmach: 3,5
MHz a 144 MHz. 144 MHz spadá do DKV
vĺn, a preto je aj pohyb vĺn, ktoré sa odrážajú od kopcov deformovaný a je náročnejšie
nájsť kontroly. Najznámejšími súťažami je

Kysucký pohár, Slovenský pohár, majstrovstvá Slovenska a majstrovstvá sveta.
K: Obaja sme členovia slovenskej reprezentácie. Ja som reprezentantkou v dvoch kategóriách: žiaci aj juniori. Maťo už behá za
mužov. V lese je teda 5 vysielačov, umiestnených v min. vzdialenosti 400 m a pretekár
dostane mapu 15 min. pred štartom.
V ktorej disciplíne sa cítite najlepšie?
M: Ku spomínaným klasickým disciplínam
momentálne pribudli dve divácky atraktívne disciplíny: sprint – signál sa vysiela iba
12 s., takže v priebehu 1 min. sa vystriedajú
všetky kontroly. Trať je naplánovaná v prímestských parkoch, aby mohlo prísť viac divákov. Súťaž trvá len 15-20 min. Poslednou
disciplínou je Foxoring, pri ňom vysielač počuť len v krúžku, do ktorého sa bežec dostane podľa mapy. Prvý krát som ho skúsil min.
rok a získal som 4. miesto. Najradšej mám
však klasickú 80-tku, je presnejšia a mám
zlú skúsenosť s „2meterom“, lebo som jednu
sezónu behal s pokazeným rádiom a dodnes
mu nedôverujem.
K: V klasickej 80-tke, lebo jej tiež viac verím
a získala som v nej veľa úspechov.
Len v skratke vymenujem Vaše úspechy za rok 2012. Katka 2x strieborná medaila z majstrovstiev Európy
v Litve; 8. miesto na majstrovstvách
sveta v Kopaoniku v Srbsku; 3. miesto
na majstrovstvách Poľska, sprint; 1.
miesto Slovenský pohár v ROB. Martin
3. miesto v tímoch a 4. miesto ako jednotlivec na majstrovstvách sveta v Kopaoniku v Srbsku; 2. miesto Jurassic
cup Poland; 2. miesto Slovenský pohár
v ROB.
Tento rok ste ešte nestihli získať žiaden úspech, lebo ešte nezačala sezóna.
Ako však vyzerajú Vaše tréningy?
M: V apríli začína sezóna, v novembri končí.
Už sme však stihli dve reprezentačne sústredenia. Tréning spočíva mimo sezóny v behu
na lyžiach alebo v behu po ceste. V sezóne
každý štvrtok máme kondičný beh a skoro
každý víkend sme na nejakej súťaži. Tí najlepší musia trénovať aj navyše.
K: Teraz sme trénovali viacej, lebo majstrovstvá v ČR a Poľsku sú blízko. Výhodou týchto súťaží je to, že sa behá v podobnom teréne na aký sme zvyknutí.
Ktorý úspech počas celej svoje športovej kariéry pokladáte za „naj“? Nielen
pre prestíž podujatia, ale napr. aj preto, že ste prekonali sami seba.
K: Majstrovstvá Európy, lebo som bola najmladšia účastníčka, a tak som víťazstvo neočakávala, veď som sa pre chorobu necítila
najlepšie, no i tak som získala striebornú
medailu ako najmladšia v histórii majstrovstiev.

M: Majstrovstvá Európy v Nemecku boli
dramatické. Keď pretekár nenájde kontrolu,
najbližší signál bude až o 5 min. V tejto súťaži teda ide o sekundy. Dramatické to bolo aj
preto, že prvý traja pretekári dobehli v 7 sekundách. Ja som skončil 7 sekúnd za prvým
a iba sekundu za druhým!
Čo človek musí obetovať tomuto športu? Ako sa mu to vráti?
K: Ziskom je zdravý životný štýl. Šport učí
človeka cieľavedomosti a húževnatosti, napriek tomu, že športu venujeme veľa času,
v škole dosahujeme výborné výsledky. Vďaka ROB mám veľa priateľov po celom svete
a navštevujeme sa.
M: Všetko je finančne náročné, obetujeme
veľa času. Veď keď na tréningu odbehneme 12 – 18 km, tak nejdeme hneď domov,
ale musíme si zbaliť trať a presun na rôzne miesta na trénovanie trvá aj 2 hodiny.
Máme však šťastie na obetavých ľudí, ktorí
nám pomáhajú pri stavení tratí.
Vaša budúcnosť a ROB?
K: Prvý krát vyšiel svetový world tracking
- svetové poradie. Martin je na 13. mieste
v kategórii muži, čo je super úspech, veď
minulý rok v tejto kategórii štartoval prvý
krát. Ja som na 11. mieste medzi juniorkami. Obaja snívame o individuálnej zlatej
medaile z blížiacich sa majstrovstiev Európy v Poľsku, prípadne v roku 2014 v Kazachstane.
M: Teraz sme založili neziskovú organizáciu
ROB Klub Kysuca, aby sme mohli robiť projekty na získanie finančných prostriedkov.
Tento šport nikoho neuživí, človek to robí
pre zábavu. V máji nás čaká podujatie s dlhoročnou tradíciou – 36. ročník Kysuckého
pohára v ROB.
Kde sa môže obrátiť prípadný záujemca
o tento šport a čo potrebuje na začiatok?
K: Na začiatok potrebuje hlavne chuť, rádioprijímač zapožičia klub. Informácie získate
na Vajanského ulici č. 394 v PC predajni.
M: Mám pre každého dobrú radu z vlastnej
skúsenosti: človek sa nesmie hnať za medailou, lebo urobí veľa chýb. Hneď ako začne
behať s láskou, dostaví sa aj úspech a medailu mu zavesia na krk ani nevie ako...
Ďakujem za rozhovor
Prvé tréningové preteky už majú kysuckí
robáci za sebou a veľmi úspešne. Katarína
skončila v kategórii W16 na 6. mieste ako
najlepšia pretekárka zo Slovenska, Martin
v kategórii mužov zhodne obsadil 6. miesto
a tiež skončil najlepšie zo slovenských pretekárov. Neboli to preteky v ROB, ale v „tréningovej disciplíne“ orientačnom behu. Pretek sa konal neďaleko Šaštína za účasti 14
krajín Európy.
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Gymnazisti na obecných úradoch
pokračovanie zo str. 1
my predovšetkým v Čechách, kde hlásal
Krista. So sv. Vojtechom súvisí aj názov obce
Radoľa – vraj Vojtechov pestún sa volal Radla. Rozprávanie pána starostu bolo zaujímavé a pútavé, ale nás okrem histórie zaujímali
aj iné veci, či problémy. Živo sme diskutovali
o zimnej údržbe obce, trápila nás aj nevyriešená otázka túlavých psov znepríjemňujúcich obyvateľom obce život.
Naše putovanie bolo úspešné. Spoznali sme
predstaviteľov obcí, ktorí pred niekoľkými
rokmi tiež sedeli v laviciach kysuckého gymnázia. Sme radi, že starostovia nás osobne
prijali na obecných úradoch a ďakujeme za
veľa nových informácií. Dospeli sme k myš-

lienke, že i keď sme mladí, nesmieme mlčať.
Je potrebné sa pýtať a zaujímať sa o veci
verejné, ale súčasne by sme aj my mali byť
ochotní obci pomôcť.
kolektív žiakov 2. ročníka,
PaedDr. Miroslava Kormanová

SOU strojnícka v KNM
je najlepšia
Vo štvrtok 18. apríla sa otvorili brány nitrianskeho výstaviska Agrokomplex, aby už dvadsiaty prvýkrát umožnili pedagógom a žiakom
z celého Slovenska a partnerským školám
z Českej republiky prezentovať svoju strednú školu na prestížnej výstave Mladý tvorca
2013.
Na slávnostnom otvorení za účasti ministrov
SR, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho tajomníka MH, poslancov
národnej rady SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja a zástupcov Agrokomplexu bola
vyhodnotená súťaž o Najlepšiu spoluprácu
strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
v školskom roku 2011/2012.
Víťazom súťaže sa stala Stredná odborná
škola strojnícka v KNM spolu so spoločnosťou INA Kysuce a. s. Škola pripravuje odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky,
automobilového priemyslu, administratívy
a poľnohospodárstva a už niekoľko rokov
intenzívne spolupracuje s významnými firmami v regióne. Ovocím práce vedenia školy
a všetkých pedagógov je toto významné ocenenie. INA Kysuce a. s. už niekoľko rokov vo
svojom školiacom stredisku žiakov nielenže
pripravuje, ale aj realizuje praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci odborov mechanik – mechatronik a mechanik
- nastavovač tak majú vysokú šancu po skončení školy získať zamestnanie práve vo firme
INA Kysuce a. s.
Stredná odborná škola strojnícka sa na výstave prezentovala expozíciou prác žiakov,
ukážkami kováčskeho umenia a zapojila sa
do súťaže o TOP výrobok v kategórii strojárstvo a umelecko remeselného spracovania výrobkov. Na celkovej ploche 4000m² sa
prezentovalo rekordných 120 stredných škôl
a stredísk praktického vyučovania.
Mgr. Zdenka Ballayová
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ŠKOLSTVO

Dvere na obecnom úrade nám otvorila
starostka Miroslava Ondreášová, ktorá je
v tejto funkcii prvé volebné obdobie. Počas
troch rokoch si už zvykla viesť a riadiť obec.
Problémov je veľa, ale verí, že postupne ich
vyriešia. Pani starostka nám dovolila nazrieť
aj do kroniky obce. Fotografie, ktorých bolo
neúrekom, nám priblížili život obyvateľov.
Tretia naša zastávka bola v obci Radoľa. Pán
starosta Ing. Anton Tkáčik nám predstavil
symboly obce: vlajku, erb, pečať. Radoľa je
z okolitých obcí najstaršia a podľa archeologických nálezov tu žili ľudia už pred 3000
rokmi. Dozvedeli sme sa, že podľa legendy
sa v Radoli narodil sv. Vojtech, ktorý je zná-

SPOMIENKY
Dňa 29. 4. 2013 sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia manžela, otca a starého otca
Miroslava ŠVAŇU z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.
Dňa 17. 5. 2013 si pripomíname 5. bolestivé výročie úmrtia môjho milovaného syna
Stanka BRŠLÍKA
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád,
v srdci nosí.
S láskou spomínajú a smútia mama a bratia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Padá slza na mokrý chodník,
pozeráme sa na temný pomník,
na ňom Tvoje meno je,
a tak tíško nežne znie.
Dňa 2. 5. 2013 sme si pripomenuli 3. výročie,
keď nás opustil, manžel, otec, dedo
Peter KOPAS z Dubia KNM
Spomína manželka, deti a vnuci.
Keď bolo treba, vždy si poradil,
keď bolo smutno, vtipom si pohladil,
v Tvojom srdiečku toľko lásky bolo,
škoda len, že sa zastavilo.
Dňa 4. 4. 2012 by bol oslávil 70. narodeniny
a 10. 5. 2013 uplynú 3 roky úmrtia môjho manžela
Olivera MAHRÍKA
S láskou a úctou spomína manželka Anna s rodinou.
Utíchli kroky, utíchol dom,
už nepočuť viac veselé hranie v ňom.
Už niet návratu ani nádeje,
iba cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 23. 5. 2013 si pripomíname 4. smutné výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého otca
Filipa ŠEVČÍKA zo Snežnice.
S láskou a úctou spomína manželka Jarmila
a dcéry Alenka, Danka a Jarka s rodinami.

Odišli ste tíško, nestihli ste
zbohom dať,
dnes na Vás myslí každý, kto
Vás mal rád.
Dňa 19.4. 2013 uplynulo
8 rokov, čo nás opustil náš
otec a dedko
Štefan HRUBÝ
a dňa 14.5. 2013 uplynie 10 rokov, čo nás opustila naša mama a babka
Anna HRUBÁ
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra s rodinou.
Osud už nevráti, čo navždy
nám vzal,
len jedno vždy nám vráti, spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 23. 3. 2013 sme si spomenuli s láskou v srdci na nedožité 90. narodeniny nášho
otca a starého otca
Pavla SVRČKA
a dňa 15. 5. 2013 si pripomenieme nedožité 88.
narodeniny našej drahej mamy a starej mamy
Žofie SVRČKOVEJ z Budatínskej Lehoty
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú
spomienku s nami. S úctou a láskou spomínajú
dcéry s rodinami a rodina Kotesová.

POĎAKOVANIA
Dňa 29. 3. 2013 nás nečakane vo veku 59 rokov
opustil náš
Pavol SÁGA z Nesluše
Ďakujeme všetkým priateľom, rodine,
spolupracovníkom a známym, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste.
Smútiaca rodina

Dňa 9. 5. 2013 si pripomíname smutné 10. výročie, čo nás navždy opustila
Viera ONDRUŠOVÁ z Radole
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn, dcéra
s rodinou a ostatná rodina.

Ďakujeme príbuzným, známym i susedom, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našim drahým otcom, dedom
Františkom BLAHUŠOM,
ktorý nás opustil 13. 4. 2013 vo veku 75 rokov.
Smútiaca rodina

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 18. 5. 2013 si pripomenieme 25. smutné
výročie, čo nás navždy opustil manžel a otec
Ivan GAVLAS
Ďakujeme za tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Odišla si od nás, nechala nás v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej
ceste našu drahú mamu
Pavlínu CUDRÁKOVÚ,
ktorá nás opustila 29. 3. 2013 vo veku 83 rokov.
Syn, dcéry s rodinami a ostatná rodina.
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OPUSTILI NÁS
Lucia Hrušková, Adam Chládek, Simona Janíková, Lea
Pišteková, Emily Tomčalová,
Gréta Chovaňáková, Charlotte
Kocúrová, Emma Laurenčíková, Karin Potanková.

SOBÁŠE
Ing. Tomáš Stanko
a Ing. Eva Čerňanská
Juraj Kubala
a Mária Vlčáková



Touto cestou by som sa chcela srdečne
poďakovať pánovi Rackovi z Kysuckého
Nového Mesta za vrátenie nájdenej peňaženky. V dnešnej dobe je totiž
vzácnosť, že sa vôbec nájde človek, ktorý sa zachová tak čestne a odovzdá nájdenú vec. Súčasne ďakujem aj Mestskej polícií v Kysuckom
Novom Meste za ich ochotu a ústretovosť.
		
Ing. Biela G.

POĎAKOVANIE

INZERCIA

a Predám stroj na hrebeňovú väzbu zn. Fellowes + materiál na
výrobu väzby za polovičnú cenu. Kontakt:0904744995
a Predám murovanú záhradnú chatu v oblasti Povina – Mazák,
ktorá je aj s pozemkom v OV, 2 km od KNM. Chata je celoročne
obývateľná. Zastavaná plocha je 35m2, úžitková 80m2. Pozemok
s pekným výhľadom je orientovaný na južnú stranu a má rozlohu 850 m2. Sú na ňom vysadené ovocné stromy, kríky a vinič.
Chata je poschodová. V spodnej časti je kuchyňa, kúpeľňa so
sprchou a splachovacím WC a pivnica na ovocie. Na poschodí
je spoločenská miestnosť a v podkroví spálňa. Prístupová cesta
vedie až k chate. Vykurovanie je riešené pevným palivom a elektrikou. Interiér chaty je vo výbornom stave bez investícií. Cena:
dohodou. Kontakt, č. t.: 0918 440836, alebo 0918 947236
a
Súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková vyhlasuje na
deň 24.5. 2013 o 9.00 hod. dražbu nehnuteľnosti – garáž č. 2037 ul. Clementisova. Vyvolávacia cena 5 200,- €.
Informácie na tel. 041/5624027.

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

1. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

4. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

5. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

STREDA

8. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

11. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

12. 5. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

18. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

19. 5. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

25. 5. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

26. 5. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

Zvesti

JUDr. Milan STRAŇAN
 87 rokov
Jozef MIČURA
 56 rokov
Milan GREČNÁR
 56 rokov
Pavlína CUDRÁKOVÁ
 83 rokov
Hedviga JANCOVÁ
 87 rokov
Ladislav BÚRI
 89 rokov
Pavel NOVÁK
 70 rokov
Justín GRÍSA
 75 rokov
Jaroslava BELIANČINOVÁ  54 rokov
Ladislav KLOTÁK
 78 rokov
František BLAHUŠ
 75 rokov
Marianna HUŠŤAVOVÁ
 26 rokov
Anna ČELKOVÁ
 62 rokov
Margita MAJDÁKOVÁ
 80 rokov
Zuzana KUBOVÁ
 4 mesiace
Janka MIHOVÁ
 43 rokov

Spomienka
Milan STRAŇAN sa narodil 8.9. 1925 v Divine. Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku
1950 získal aj doktorát. Do Kysuckého
Nového Mesta ho priviedla práca. Od roku
1952 pôsobil ako vedúci právneho odboru
v ZVL KNM, zároveň bol členom redakčnej
rady podnikového časopisu Kysucký priekopník a v podniku viedol aj kroniku. Vyše
30 rokov spolupracoval so Slovenským rozhlasom, redakciou B. Bystrica, odoslal tisíce správ, reportáží a poviedok.
Prispieval do Práce, Smeru, Pravdy, Slovenských národných novín, Kysúc
a iných periodík. V rokoch 1998 – 1999 bol redaktorom mestských novín Zvesti KNM. Napísal monografie Kysucké Nové Mesto (1998, 2001)
a Nesluša a Neslušania (zachovala sa len v rukopisnej podobe). Tri publikácie o podniku ZVL KNM napísal pri príležitosti 10., 25. a 30. výročia
vzniku podniku. Je autorom troch brožúr Veľký požiar KNM v roku 1904
(1994), Čo nevieme o Kysuckom Novom Meste (2004) a Sprievodca Kysuckým Novým Mestom (2007). Do zborníka Kysucké Nové Mesto Kedysi a dnes (1995) prispel článkom o živote a tvorbe básnika Dlhomíra
Poľského. Knižne mu vyšlo 130 skutočných príbehov s názvom Medzi
nebom a zemou (1997). V roku 2001 mu primátor mesta udelil Cenu
mesta, jeho meno sa dostalo aj do knihy Osobnosti Kysúc .
Zomrel 25. 3. 2013 vo veku 87 rokov. Výsledky jeho práce prispeli k poznaniu dejín a osobností nášho mesta a budú sprevádzať Kysučanov ešte
mnoho rokov.
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NARODENIE DETÍ

Správne znenie tajničky z čísla 4/2013 znie:
„...súčasne robiť niečo rozumné.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Jozef Šerík, Murgašova 1106,
KNM – 6,00 €, 2. Nora Javoríková, Cle-

mentisova 1350, KNM – 5,00 €, 3. Lenka
Jankovičová, Nesluša 284 – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu
prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa
v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádza-

júci pracovný deň. Správne znenie tajničky
z čísla 5/2013 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 5. 2013.

Kupón

Balzac: Nenávisť .................................................................................

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
Ilon, Lan,
ask, Inari

smerovník

1. časť
tajničky

kód
Etiópie

švédske
ženské
meno

ťah, po
česky

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

urobila
pevnejším

ruské
sídlo

rímsky
boh lásky

mucha

nech, po
česky

suchá časť
obilia

odpadky

2. časť
tajničky

strašil

klan
španielsky
člen

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

divoch
(kniž.)

7 (rím.)

opísanie

mesačná
fáza

Mária
(dom.)

surovina
na pivo

ukazovacie
zámeno
spodok
nádoby

armádny
zbor (skr.)

orgán
zraku

opýtať sa,
po angl.
fínske
jazero

zašilo
dovnútra

ruská
rieka

kód
Kiribati

3. časť
tajničky

zlato (zn.)

vo svojom
byte

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

5

N O V ÉH O M ES TA

DOPLŇOVAČKA PRE DETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

ValérVendrinský

nafúkanec

silný krik



popravca
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N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 4/2013 znie: „prvý apríl“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Jakubko Poplanúch, Komenského 1140, 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. 05. 2013.
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. 5. 2013, získa vecnú odmenu.

1. Eskimácky čln.
2. Samica býka.
3. Hrací list.
4. Vetva.
5. Veľký grécky ostrov.
6. Plod kokosovej palmy.
7. Remeselník vo vyhni.
8. Časti stromov.
9. Katarína (dom.).
10. Potkan.
pomôcka: karta

ValérVendrinský

Ľudia otvárali svoje srdcia na Deň narcisov
Opäť prišiel deň, keď každý uvedomelý občan sa
zapojil do verejnej zbierky určenej pre onkologických pacientov. V piatok 12. apríla 2013 sa
konal 17. ročník finančnej zbierky určenej na
pomoc onkologickým pacientom. Deň narcisov organizuje Liga proti rakovine v spolupráci
s Úniou žien Slovenska.
Pomocnú ruku a spoluprácu pri organizačnom
zabezpečení Dňa narcisov poskytla Spojená
škola, Gymnázium a Stredné odborné učilište
strojnícke v KNM spoločne s obetavými členkami Únie žien Slovenska v KNM. Za veľkú aktivitu a obetavosť patrí poďakovanie pedagógom,

žiakom a študentom škôl a občanom KNM
a okolitých obcí. Tento rok sa podarilo vyzbierať 4 629,18 €. Suma bola poukázaná dňa 15.
4. 2013 na centrálny účet.
Školské zariadenia a organizácie prispeli finančnou čiastkou:
ZŠ Clemontisova 342,88 € * ZŠ Nábrežná
220,44 € * ZŠ Rudina 174,-€ * ZŠ Dolinský potok 172,50 € * ZŠ Rudinská 150,-€ * ZŠ Ochodnica 110,46 € * ZŠ Snežnica 88,-€ * ZŠ Povina
47,-€ * ZŠ Horný Vadičov 43,19 € * ZŠ Lodno
39,-€ * MŠ Komenského 170,-€ * MŠ 9. mája I.
trieda 73,46 € a II. trieda 72,05 € * MŠ Rudina

73,10 € * MŠ Bud. Lehota 70,59 € * MŠ Horný
Vadičov 60,-€ * MŠ Kys. Lieskovec 55,-€ * MŠ
Snežnica 50,-€ * MŠ Lodno 45,-€ * MŠ Povina
42,-€ * MŠ Rudinská 40,-€ * MŠ Ochodnica 22,€ * MŠ Dol. Vadičov 18,-€ * ZpS a DSS 202,25 € *
SOU strojnícke 145,61 € * Gymnázium 79,68 €
* mestská knižnica 43,25 € * MŠ a Obec Rudinka 21,-€ * Potraviny Koruna, Rudina 17,71 € *
ÚŽS Bud. Lehota 10,-€ * v uliciach sa vyzbierala
suma 1 931,01 €.
Pevne veríme, že získané finančné prostriedky
pomôžu výskumu, prevencii a liečbe pre onkologicky chorých pacientov na boj proti rakovine.
Ďakujeme.
Zdenka Stuchliková,
predsedníčka OO ÚŽS KNM
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V nedeľu 21. apríla sa v uliciach nášho mesta konal 8. ročník prestížneho športového
podujatia Kysucká desiatka. Toto podujatie
je zároveň Majstrovstvami SR mužov, žien,
juniorov a junioriek v behu na 10 km na ceste a Majstrovstvami Stredoslovenského atletického zväzu mužov a žien.
Hlavným usporiadateľom bolo MKŠS a jeho
Atletický klub KNM a Slovenský atletický
zväz. Hlavným sponzorom bola firma MARPIN, s. r. o. Slávnostné otvorenie športového
podujatia na Litovelskej ulici sa konalo krátko pred 10. hodinou. K prítomným športovcom a divákom sa prihovoril primátor mesta
Ing. Ján Hartel, riaditeľ MKŠS KNM Juraj
Čierňava a Rastislav Hrbáček zo Stredoslovenského atletického zväzu. Hymnu, ktorá
otvorila súťaž, zaspieval Martin Belko.
Štart 1. behu bol o 10.00 hod. a 2. behu
o 11.00 hod. Bežalo sa na asfaltovom okruhu dlhom 1 017,5 m po uliciach Murgašova,
Lipová, Litovelská, bežci absolvovali necelých 10 okruhov za hlasných pokrikov a povzbudzovania divákov.
Titul majstra Slovenska v cestnom behu na
10 km si vybojoval domáci pretekár Juraj
Vitko časom 32:09 min, ktorý však nedávno
prestúpil do bardejovského klubu JM Demolex. Zvíťazil s náskokom 15 sekúnd pred
svojím klubovým kolegom Jozefom Urbanom. Tretí dobehol Tibor Sahajda z TJ Obal-

servis Košice s časom 32:29. V súťaži žien
triumfovala Dubničanka Ľubomíra Maníková, s časom 38:22 získala zlato pred Sylviou
Sebestian z AŠK Grafobal Skalica (39:41).
Tretie miesto obsadila atlétka MKŠS KNM
Adriána Vitková s časom 39:54.
Výsledky Kysuckej desiatky:
Muži do 40 rokov
1. miesto: Juraj Vitko, Bardejov, 32:09
2. miesto: Jozef Urban, Bardejov, 32:24
3. miesto: Tibor Sahajda, Košice, 32:29
Muži nad 40 rokov
1. miesto: Štefan Sumerling, N. Lesná, 34:35
2. miesto: Zdeno Koleda, Rajec, 35:30
3. miesto: Ľuboš Kováčik, Žilina, 35:31
Muži nad 50 rokov
1. miesto: Peter Portášik, Skalica, 37:22
2. miesto: Ondrej Hanzlík, Prievidza, 37:24
3. miesto: Peter Klobúčnik, Dubn. n. V., 38:22
Muži nad 60 rokov
1. miesto: Stanislav Sviták, Žilina, 41:42
2. miesto: Jozef Majerík, Čadca, 43:49
3. miesto: Ľubomír Liška, Žilina, 44:23
Ženy do 35 rokov
1. miesto: Ľubomíra Maníková, Dubn. n. V., 38:22
2. miesto: Adriána Vitková, KNM, 39:54
3. miesto: Jana Martinská, Lučenec, 41:44
Ženy nad 35 rokov
1. miesto: Sylvia Sebastian, Skalica, 39:42
2. miesto: Monika Píšová, Prievidza, 42:15
3. miesto: Soňa Okáľová, B. Bystrica, 42:30

1. ročník Veľkonočného turnaja v minihádzanej
MŠK KNM usporiadal 24. marca 1. ročník
Veľkonočného turnaja v minihádzanej. Na
turnaji sa zúčastnilo 9 družstiev – MŠK Kysucké Nové Mesto „A“, MŠK Kysucké Nové
Mesto „B“, MHK Bytča „A“, MHK Bytča „B“,
HK Kúpele Bojnice „A“, HK Kúpele Bojnice
„B“, HK Štart Trenčín „A“, HK Štart Trenčín
„B“ a HK Štart Trenčín „C“.
Celý turnaj sa niesol v príjemnej športovej
atmosfére, deti mali radosť z hry a chuť vyhrávať každý zápas. Víťazom turnaja bolo

dievčenské družstvo HK Štart Trenčín „C“,
2. miesto obsadili domáci MŠK Kysucké
Nové Mesto „A“ a za nimi skončili dievčatá
z MHK Bytča „A“.
Všetky ocenené družstvá si prebrali ceny
z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela.
MŠK KNM ďakuje všetkým zúčastneným
za vytvorenie vynikajúcej atmosféry počas
celého turnaja.
Branislav Podolák

Majsterky Slovenska
V dňoch 9. – 10. apríla sa dievčatá
zo ZŠ Nábrežná zúčastnili pod vedením p. uč. Kavackej Majstrovstiev
Slovenska vo vybíjanej v Trnave, kde
po veľkých bojoch obsadili 1. miesto
a stali sa tak školskými majsterkami
Slovenska na rok 2013.

Zvesti

Mestská futsalová
liga KNM
16. sezóna 2012/2013 Mestskej futsalovej
ligy sa začala v novembri 2012 a skončila sa
v marci 2013. Hrali sa dve ligy, pričom 1. liga

mala 10 mužstiev a 2. liga mala 12 mužstiev.
V prvej lige sa o víťazovi rozhodlo až v poslednom zápase posledného kola a stalo sa ním
družstvo FsK Kamence pred druhým Bad
boys. Na treťom mieste sa umiestnilo Atletico. Druhú ligu vyhralo družstvo FC Santos
pred družstvami Len Tak a FC LP 2011.
Najlepším hráčom a zároveň aj najlepším
strelcom 1. ligy sa stal Pavol Slovák z Bad
boys, najlepším brankárom bol Milan Poništ
z Atletica. Najlepším hráčom 2. ligy bol Anton
Bahna z Bizons Snežnica, najlepším brankárom bol Radoslav Janota z Made in Oškerda
a najlepším strelcom sa stal Erik Kováč zo
Santa Fe.
Ocenení boli aj najlepší rozhodcovia líg v poradí: 1. Miroslav Ježík 2. Milan Zacher 3. Ladislav Šlapka. Všetci ocenení dostali poháre
a iné hodnotné vecné ceny, pričom víťaz 1.
ligy po prvýkrát dostal na 1 rok aj putovný
pohár s menami všetkých doterajších majstrov.
Zdroj: www.mflknm.sk

Seniori si cibrili
mozog
Seniori Denného centra Klub 75 potrápili
svoje logické myslenie pri napínavých šachových partiách v 11. ročníku šachového
turnaja O pohár primátora, ktorý sa začal
15. 2. 2013. Súťaž otvoril primátor Ing. Ján
Hartel a prednosta JUDr. Ľubomír Ježo. Ako
je známe, šachy sú vznešenou hrou, pri ktorej nesmie žiadny hráč stratiť koncentráciu.
Seniori si touto kráľovskou hrou cibria svoje
mozgové závity. Súťaž skončila 22. 3. 2013,
víťazom 11. ročníka O pohár primátora sa
stal Milan Smetana, na 2. mieste sa umiestnil Vladimír Kudlík a na 3. mieste skončil Pavol Orieščik. Súťaže sa zúčastnilo 10 seniorov. Pohár a diplomy s drobným darčekom
odovzdal prednosta JUDr. Ľubomír Ježo.
Milan Bileš
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ŠPORT

Kysucká desiatka

01. 05. 2013, 10.00 hod.
Dom kultúry, Námestie slobody KNM
Oslava 1. mája
Začiatok osláv pred domom kultúry pochodom
mažoretiek Asanka a vystúpením dychovej kapely Nová Kysučanka.
Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí
slobody o 10,30 hod. s hudobnou skupinou ZUŠ
KNM Incomma a súborom mažoretiek Asanka.

KULTÚRNE SPEKTRUM

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 €
04. 05. 2013 - 05. 05. 2013, 8.00 hod.
Vodná nádrž Nesluša
Rybárske preteky
Slovenský rybársky zväz
KNM pozýva svojich členov
a širokú verejnosť na rybárske preteky O pohár predsedu miestnej organizácie.
Pretekov sa môže zúčastniť
každý člen SRZ, štartovné je
5 € (deti do 15 rokov bezplatne).
Viac informácií na www.srzkysuca.sk.
05. 05. 2013, 9.00 hod.
Mariánsky kostol
Sv. Florián
Celookresná sv. omša k sviatku sv. Floriána,
patróna hasičov. Vysvätenie sochy sv. Floriána
a dvoch stúh kysuckej zástavy DHZ.
10. 05. 2013, 7.00 – 10.00 hod.
Klub 75 KNM
Odber krvi
Odber vykonáva NTS SR.

Mesto matkám
Kultúrne podujatie pre všetky mamy. V programe sa predstavia deti z MŠ 9. mája, detský divadelný súbor DIDERO a mažoretky Asanka.
Vstup voľný.
19. 05. 2013, 14.00 hod.
Dom kultúry KNM
Majáles pre seniorov
Zábava a kultúrny program pre seniorov.
V programe sa prestavia Kysucké Margaréty, mažoretky Asanka, tanečný súbor Niagara junior,
hrať bude DJ Vlado.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
23. 05. 2013, 16.00 hod.
Klub 75 KNM
Prevencia onkologických ochorení
ÚŽS v KNM pozýva svoje členky a širokú verejnosť na besedu s PhDr. Gabrielou Tvrdou, hlavnou sestrou z oddelenia onkológie Fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Žiline, na tému: ako
predísť onkologickým ochoreniam?
26. 05. 2013, 15.00 hod.
Dom kultúry KNM
Zumbathon exotic
Najväčšia Zumba akcia v meste so Zuzkou Tatarčiakovou a jej hosťami zo Slovenska a Portugalska.
Vstupné: 9 €, na mieste 10 € (v cene welcome
drink, pitný režim, šťavnaté občerstvenie, tombola). Viac informácií: ztatarciakova@gmail.com
29. 05. 2013, 8.30 – 15.00 hod.
Klub 75 a ulice mesta KNM
Deň slnečníc
Charitatívnu akciu a finančnú zbierku organizuje
Klub sclerosis multiplex KNM s cieľom bojovať
s touto chorobu.

PRIPRAVUJEME NA JÚN
02. 06. 2013, 13.00 hod.
Námestie slobody KNM
Medzinárodný deň detí

13,00 hod. Cesta rozprávkovým mestom
16,00 hod. Rozprávkové ozruty – Kameňožrút,
Lomidrevo a Valibuk. Pouličná show pre deti.
Čítajme si 2013
04. 06. 2013, 09.00 – 15.00 hod.
Mestská knižnica KNM
Pokus o prekonanie rekordu v najpočetnejšom
detskom čitateľskom maratóne.
Hosť podujatia Valér Vendrinský.
07. 06. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM
Mnoho kriku pre nič
Premiéra Shakespearovej divadelnej hry
v podaní študentského divadla Babylon.
Vstupné: 2 €
18. 06. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM
Polooblačno
Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla. Humorne, verne a farbisto zobrazuje tragikomické osudy jednoduchých ľudí na
začiatku päťdesiatych rokov.

11. 05. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM
Majáles
Folklórny súbor pozýva na májovú zábavu všetkých, ktorí majú radi ľudový tanec a hudbu v podaní FS Jedľovina.
Vstupné: 20 € (v cene večera, polnočná kapustnica, víno, minerálka, občerstvenie)
Viac informácií na fsjedlovina@gmail.com
12. 05.2013, 16.00 hod.
Dom kultúry KNM
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