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Máme
majsterky
Slovenska

Poklady Cyrila
a Metoda
Rok 2013 je jubilejným rokom, v ktorom si celé Slovensko pripomína 1 150.
výročie príchodu solúnskych bratov sv.
Cyrila a Metoda na naše územie. Túto
významnú historickú udalosť sme si
ValérVendrinský
pripomenuli
i my na ZŠ Nábrežnej
v KNM prostredníctvom projektu s názvom Poklady Cyrila a Metoda.
Sériu projektových aktivít odštartoval
projektový deň s rovnomenným názvom uskutočnený 14. mája. Hlavným
cieľom tohto dňa bolo nielen pripomenutie si diela vierozvestcov, ale aj ďalšie
šírenie ich historického odkazu, ktorý
má veľký význam pre kultúru, literatúru i dejiny nášho štátu.
Na workshopoch pod vedením 7 pedagógov školy: Mgr. A. Drexlerová, Mgr.
A. Ochodničanová, Mgr. V. Ševecová,
PaedDr. Z. Ševčíková, Mgr. S. Svrčková,
Mgr. Ľ. Kultanová a Mgr. M. Mojtová,
sa žiaci venovali rôznymi formami práce témam súvisiacich s Cyrilom a Metodom.
Medzi ďalšie aktivity patrili výtvarná,
literárna a fotografická súťaž, výstavy
a besedy. Veľmi úspešnou akciou bola
poznávacia exkurzia do Nitry pre žiakov 5. -7. ročníka.
Mgr. Monika Mojtová

Zvesti

Stavanie mája

Prvomájový budíček
Kysučanky
Včasné prvomájové ráno zneli Kysuckým Novým Mestom veselé piesne
dychovej hudby. To Kysučanka už 58.

krát budila občanov mesta.
Táto tradícia začala v roku 1955 a odvtedy najskôr Dychová hudba Závodov
presného strojárstva, potom Dychová
hudba ZVL a teraz Kysučanka takto
pripomína ľuďom Sviatok práce. DH
vedie Ing. František Tichý, aj keď už zo
zakladateľov hudby nik nežije, sú v nej
muzikanti, ktorí odohrali 50 a viac prvých májov.
NoBo
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Po minuloročnom úspechu sa na začiatku mesiaca na námestí mesta stretlo
množstvo ľudí s jediným zámerom, zúčastniť sa stavania mája. Členovia folklórneho súboru Jedľovina a pracovníci
MKŠS KNM spolu s primátorom mesta
Ing. Jánom Hartelom a prednostom
JUDr. Ľubomírom Ježom sa na dôležitú
úlohu pripravili. Ľudová hudba, tanec
a kroje dopĺňali atmosféru vôňou minulosti. Farebnými stužkami vyzdobený vrchol sa za pomoci chlapov rýchlo
vyhupol k nebu. Stovky občanov mesta
si takto spríjemnili krásny jarný deň.
A aby toho nebolo málo, tento rok
zorganizovalo MKŠS stavanie dvoch
májov. Ten druhý vyrástol na sídlisku
Kamence. Pri prechádzke mestom bolo
vidno, že tejto tradícii holdujú aj mnohé
iné organizácie, školské zariadenia alebo zaľúbenci.

i
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
Ešte na sklonku minulého roka sa naše
mesto prihlásilo na výzvu o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR
na činnosť a aktivity s účelom „Podpory
aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu
trestnej činnosti alebo iného protiprávneho konania mladistvými osobami“, a to na
konkrétnu realizáciu - výstavbu ihriska pre
plážový volejbal. V žiadosti sme spomenuli
predchádzajúce projekty – výstavbu multifunkčného ihriska a futbalových ihrísk,
ktoré sa u nás stretli s pozitívnym ohlasom
a sú využívané v maximálnej miere a prispievajú k zvyšovaniu fyzickej, a zároveň
psychickej kondície mladých, čím sa dosahuje cieľ takýchto projektov - znižovanie
páchania trestnej činnosti alebo iného
protiprávneho konania mladistvými osobami. Túto dotáciu, ktorá predstavovala
sumu vo výške 3.000 €, sa nám podarilo
získať, a ihneď sa začala výstavba predmetného plážového ihriska. Samozrejme, ešte
predtým sme museli nájsť lokalitu, kde by
sa ihrisko vybudovalo, pričom sme museli
hľadať možnosti na zníženie nákladov na
jeho výstavbu, napr. jeho umiestnenie do
už oploteného areálu, čím by náklady boli
znížené o budovanie oplotenia. Podarilo
sa nám takéto miesto nájsť, je ním areál
Základnej školy Dolinský potok. Následne
bol, na základe uskutočneného verejného
obstarávania, vybraný dodávateľ stavebných prác a dodávok, ktorý začal práce
ešte v decembri minulého roka. Je potrebné ešte dodať, že sa nám výslednú cenu,
v rámci verejného obstarávania, podarilo

vysúťažiť na 6.760 €. Samotné mesto teda
zo svojho rozpočtu zaplatilo za kompletnú
stavbu tohto ihriska len 3.760 €. Po dodatočných terénnych úpravách v okolí ihriska
ho bude môcť využívať aj verejnosť.
Bohužiaľ, nie tak úspešní sme boli pri inej
požiadavke o dotáciu, ktorú sme tiež žiadali
na Ministerstve vnútra SR. V tomto prípade išlo o projekt „Modernizácie a rozšírenia
kamerového systému“. Cieľom tohto projektu bola prevencia kriminality, v tomto
prípade bolo hlavným cieľom zníženie pouličnej kriminality, čo by sa určite prejavilo
na celkovom znížení kriminality v našom
meste. Žiadosť sme zaslali v riadnom termíne dňa 8. 1. 2013, tak ako to bolo uvedené v samotnej výzve, pričom sme žiadali
dotáciu vo výške 20.000 €. V tejto sume
bolo možné totiž dotáciu poskytnúť. Počítali sme so zabudovaním nových 7 kamier,
ktoré sme chceli, okrem iného, umiestniť
na miesta, kde najčastejšie dochádza k nočným výtržnostiam alebo šarvátkam, krádežiam, rušeniu nočného pokoja, vzbudeniu
verejného pohoršenia, ale tiež k poškodzovaniu majetku. Rovnako sme chceli aspoň
dve kamery umiestniť v blízkosti nového
detského ihriska. Vzhľadom na to, že našej
požiadavke nebolo vyhovené, a to ani sčasti, mesto bude musieť zakúpiť nové kamery
zo svojich rozpočtových prostriedkov, ak
samozrejme, takáto kúpa bude schválená poslancami Mestského zastupiteľstva
v KNM. V súčasnosti máme v našom meste umiestnených 7 kamier, ktoré zabezpečujú monitorovanie Námestia slobody,
Ul. Belanského a Nábrežnej ulice. Kame-

PREDSTAVUJEME
Mgr. Milana Slivku, poslanca Mestského zastupiteľstva v KNM, nezávislý kandidát, volebný obvod č. 2 (9.
mája, H. Skotňa, Pod Lipkou, Štúrova
ul. domy č. 1210, 1211, Revolučná, ČSA
domy č. 1303, 1304, 1305, SNP, ČSA
rod. domy)
V mestskom zastupiteľstve ste 2.
volebné obdobie. S akými plánmi ste
Autorom fotografie
na titulnej strane je
Mgr. Jaroslav Kubánik.
Zachyťte aj Vy naše mesto
svojim fotoaparátom.

vstupovali do tohto volebného obdobia, čo ste chceli vylepšiť vo Vašom
volebnom obvode, ktorý zastupujete?
Vo volebnom obvode, ktorý zastupujem
v mestskom zastupiteľstve, je stále čo riešiť. Občania sa na mňa obracajú s rôznymi
požiadavkami, resp. otázkami. Každoročne
riešime opravu ciest, rozširovanie parkovacích plôch, výsadbu stromov, budovanie, resp. opravu detských ihrísk. V našom
obvode sa nachádza škôlka, ktorej zriaďovateľom je mesto. Kapacitne je vyťažená nad 100%, potrebuje podobne ako iné
zariadenia financie na opravy a modernizáciu. V tomto smere sa nám už niečo
podarilo, ale je potrebné pokračovať. Deti
musia čas strávený v škôlke prežiť v zdra-

ry sú umiestnené na miestach, ktoré boli
vytipované ako najvhodnejšie z hľadiska
zachytenia najväčšieho možného priestoru. Modernizácia a rozšírenie kamerového systému sa javí ako výrazná pomoc
pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov
a návštevníkov mesta. Pripomínam, že na
obdobný projekt už mesto získalo v rokoch
2008 a 2009 finančnú podporu vo výške
31.597 €. A aj preto, že sa predchádzajúce projekty osvedčili, máme záujem o ich
modernizáciu a rozšírenie. Nie je totiž nad
okamžité nasadenie našej Mestskej polície
na miesto páchania trestného činu alebo
priestupku potom, čo operačný pracovník
MP takéto porušovanie bezprostredne vidí
na monitore. Na záver pripomínam, že
záznamy sa určitý počet dní zachovávajú,
a často sa stáva, že o niektorú udalosť, skutok alebo pohyb osôb sa zaujímajú služby
Policajného zboru, či už z úrovne Okresného riaditeľstva PZ alebo z Krajského riaditeľstva PZ, čím sa len pozitívne prejavuje
spolupráca a súčinnosť v boji proti akémukoľvek protispoločenskému konaniu.

vom a peknom
prostredí.
Myslím si, že
naše mesto za
posledné roky
opeknelo, opravili sa viaceré
ulice a chodníky.
V minulom roku
na Kamencoch
pribudol nasvietený priechod
pre chodcov a nová autobusová zastávka.
Na Kamencoch máme novú pešiu zónu, na
ktorú všetci dlho čakali. Po výsadbe zelene
sa stane peknou oddychovou časťou.
Ktorý problém v meste Vás naposledy
najviac oslovil a prečo?
Naposledy v mojom obvode som riešil
problémy s rozhlasom, tiež aj poškodené
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siete a devastované oplotenie okolo ihriska pri gymnáziu. Mimo obvodu to boli
výtlky v areáli mestského štadióna (mali
byť opravené už na jeseň 2012). V našom
meste je viacero vecí, ktoré trápia všetkých
obyvateľov. Stretávame sa často s vandalizmom, neporiadkom či parkovaním na trávnikoch. Poškodzované sú aj detské ihriská,
zdržiavajú sa v ich priestoroch ľudia, ktorí tam nemajú čo hľadať. Občanom často
robí problémy hluk a vandalizmus pod ich
oknami. Ukazuje sa, že mesto musí vyžadovať dodržiavanie pokynov a prevádzkového
poriadku na svojich športoviskách. Tieto
sú určené na športovanie najmä detí a mládeže v určenom čase. Škoda, že v popoludňajších hodinách sa nevyužíva ihrisko
s umelou trávou na Nábrežnej ulici.
Ktoré zámery a svoje predsavzatia sa
Vám podarili ako poslancovi naplniť?
Už pred niekoľkými rokmi som sa vyjadril, že samotný poslanec môže síce iniciovať a byť aktívny vo viacerých veciach, ale
nakoniec sa rozhoduje v mestskom zastupiteľstve. Musí presvedčiť svojich kolegov,
že jeho návrh bude prospešný pre občanov
a mesto. Návrhov a nápadov je veľa: okruh,
resp. chodník pre korčuliarov, ľadová plo-

Talentové skúšky ZUŠ
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy KNM
oznamuje, že zápis detí materských škôl do
prípravného štúdia a talentové skúšky do
základného štúdia a štúdia pre dospelých do
25 rokov sa uskutočnia v dňoch od 3. 6. – 7.
6. 2013 (pondelok –piatok) v čase od 13,00
– 17,00 hod.
Žiakov prijímame do nasledovných odborov:
hudobný: klavír, keyboard, akordeón, heli-

cha, plaváreň... V poslednom čase popri
bežných poslaneckých povinnostiach sa
snažím o získanie financií na rekonštrukciu atletickej dráhy. Verím, že sa podarí
združiť prostriedky sponzorov, atletického zväzu a eurofondov. V našom meste
vediem atletický klub, ktorý patrí medzi
najúspešnejšie na Slovensku (v r. 2012 sme
mali 5 reprezentantov SR, získali sme 15
majstrovských titulov, na majstrovstvách
SR v cezpoľnom behu sme vyhrali polovicu kategórií). Medzi úspechy nášho klubu,
ale i celého mesta patrí každoročné organizovanie Kysuckej desiatky, ktorá sa už po
štvrtýkrát stala majstrovstvami Slovenska
v cestnom behu na 10 km. Na tohtoročnom
8. ročníku Kysuckej desiatky naši pretekári získali kompletnú sadu majstrovských
medailí, moji zverenci z troch titulov získali
dva. Veľmi ma potešila organizačná stránka
majstrovstiev. Organizátori z Mestského
kultúrno-športového strediska a atletického klubu vytvorili pre viac ako 100 pretekárov z celého Slovenska veľmi dobré
podmienky. Už tradične tieto majstrovstvá
otváral hymnou M. Belko a pretekmi divákov sprevádzal V. Ochodničan. K výbornému priebehu majstrovstiev prispeli mest-

ská polícia, Policajný zbor v KNM, údržba
mesta, dobrovoľný hasičský zbor, mažoretkový súbor a samozrejme rozhodcovia
v cieli a na trati. Všetci vytvorili tím, ktorý
odviedol kvalitnú prácu. Naše mesto sa zviditeľnilo aj po tejto stránke, pretože ohlasy
aj od predstaviteľov Slovenského atletického zväzu boli veľmi pozitívne.
Ste teda známy ako tréner Atletického
klubu pri MKŠS KNM, ktorý dosahuje
množstvo úspechov.
Výsledky mojich bežcov sú podložené
kvalitnou prípravou a náročným každodenným tréningom. Viacerí moji zverenci
môžu v tomto roku reprezentovať Slovenskú republiku na významných podujatiach:
Európsky olympijský festival mládeže
(EYOF), majstrovstvá Európy do 17, resp.
19 rokov. Nikola Štefundová a Martin
Kučera majú k splneniu podmienky účasti
veľmi blízko. Na ďalšom mieste sú, prirodzene, majstrovstvá SR na dráhe a v cezpoľnom behu. Práve v cezpoľnom behu je
veľkým kandidátom na účasť na majstrovstvách Európy Patrik Žúbor. Dúfam, že
mojim bežcom vydrží popri chuti do tréningu aj zdravie. To je základný predpoklad
na splnenie spomenutých cieľov.

gónka, gitara, husle, spev, zborový spev, bicie
nástroje, zobcová a priečna flauta, trúbka,
saxofón, klarinet
výtvarný: kresba, maľba, grafika, modelovanie, tvarovanie, práca s rôznymi materiál
mi, dekoratívna činnosť, tvorba textilných
a bytových doplnkov, šperkov, príprava na
SŠ, VŠ s umeleckým zameraním, architektúra, počítačová grafika
tanečný: tanečná príprava, balet, moderný,
jazzový a ľudový tanec, tanečná prax, súborová práca, HIP – HOP

literárno–dramatický: prípravná dramatická výchova, prednes poézie a prózy,
činohra, dramatické a slovesné oddelenie,
hlasová a pohybová príprava, divadelné
workshopy
audiovizuálna a multimediálna tvorba:
práca s témou, tvorba scenára, práca s kamerou, so zvukom, so strihom, interpretácia,
moderovanie
Zároveň Vás pozývame dňa 3.6. 2013 do
priestorov školy na „Deň otvorených dverí“.

Pozvánka na zasadnutie MsZ KNM
Dňa 12. júna 2013 (v stredu) o 13,00 hod.
sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu

v Kysuckom Novom Meste riadne zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Za-

sadnutie je verejné a každý občan sa ho môže
zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť
prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet s.r.o. Podrobný program rokovania
bude zverejnený na webovej stránke mesta.

Zápisky z kroniky ZDŠ 1. – 5. ročník v Budatínskej Lehote v šk. roku 1964–65
Školský rok 1964 – 65 sa započal dňa
1. septembra 1964 o 9.00 hod. slávnosťou
za prítomnosti zástupcov MNV, DO KSS,
ZRPŠ a mnohých rodičov, ktorí sa zhromaždili na školskom dvore, kde sa slávnosť konala. Všetkých prítomných privítali riaditeľ
školy, ktorý prehovoril i o význame nového
školského roku, ktorý bude už dvadsiaty
v oslobodenej vlasti. Ďalej pozdravili žiakov
a učiteľov zástupcovia MNV, ZRPŠ a DO
KSS. Kultúrna vložka spestrila slávnostný

Zvesti

začiatok a učitelia boli obdarení kyticami
kvetov. Po skončení slávnosti bolo srdečné
posedenie zástupcov s učiteľmi.
Škola organizačne je štvortriedna s počtom
89 žiakov. Vyučovanie sa prevádzalo len
v dopoludňajších hodinách, čo veľmi prospelo celej školskej a mimoškolskej práci. S.
Kolláriková prerušila diaľkové štúdium pre
materstvo a zároveň nastúpila na materskú
dovolenku dňa 18.11. 1964. Do práce opäť
nastúpila 19. apríla 1965. Od 1.12. 1964

menovanú zastupovala nová kvalifikovaná
učiteľka s. Faragulová Júlia. Zhodou okolností i táto odchádza na materskú dovolenku dňa 15. apríla 1965.
Dochádzka bola lepšia ako vlani – 98,2 %
a to tým, že sa nevyskytli infekčné choroby. Žiaci vymeškávali len pre nutné domáce
potreby. Prospech žiakov je celkom dobrý.
Na konci školského roka neprospelo celkom 5 žiakov. Zníženú známku z chovania
nedostal nikto.
pokračovanie nabudúce
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SPRAVODAJSTVO

Plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov mimo územia SR
Obec v súlade s ustanovením § 6 odseku 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vedie evidenciu detí a žiakov vo veku
plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí
majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu,
v ktorých školách ju plnia.
V súčasnosti veľa mladých rodín odchádza do
zahraničia, opúšťa SR a samozrejme, že rodičia berú so sebou aj deti. Žiaci buď navštevujú
školu v zahraničí alebo rodičia ich individuálne
vzdelávajú. Tieto formy plnenia školskej dochádzky nazývame ako osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky.
Pretože pribúdajú prípady, keď zákonní zástupcovia detí si neplnia povinnosti voči škole, upozorňujeme na dôležité kroky, ktoré je
potrebné urobiť pred odchodom do zahraničia
s deťmi, ale aj v čase ich pobytu v zahraničí. Na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
môže riaditeľ základnej školy povoliť žiakovi
absolvovať osobitný spôsob plnenia školskej

Obnova pomníkov
Po minuloročnej rekonštrukcii kostola sv. Jakuba, som zaregistrovala, že farský úrad nezabudol ani na okolie tejto kultúrnej pamiatky. Terénne úpravy začali už v polovici mája,
všimla som si však, že z pozemku „zmizli“
dva pomníky, ktoré patrili k hrobom dvoch
kňazov, ktorí pôsobili v KNM. Boli síce v dosť
zanedbanom stave, ale ako kultúrne dedičstvo
nášho mesta by bolo potrebné ich zachovať.
Na sociálnej sieti som tiež postrehla obavy našich spoluobčanov, či tieto pomníky neobývali
pozemok pri kostole naposledy v tomto roku.
Zvedavosť mi nedala, a tak som oslovila farský
úrad a požiadala o informácie: „Samozrejme,
hroby sa reštaurujú pod odborným dohľadom
Pamiatkového úradu v Žiline. Ba ešte sa aj
dopĺňajú o ďalšie zachované artefakty. Máme
však iný problém – finančný. Nezískali sme

dochádzky. Podrobnosti o tomto vzdelávaní
upresňuje § 25 zákona č. 245/2008 Z. z.
Konkrétne: O povolení vzdelávania rozhoduje
riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.
V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie:
a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo
názov a adresu školy zriadenej iným štátom na
území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak
navštevovať. Pre kontakt s kmeňovou školou je
vhodné uviesť aj e-mailovú adresu zákonného
zástupcu.
Zákonný zástupca alebo plnoletý žiak do 30 dní
oznámi riaditeľovi kmeňovej školy (základná
škola, ktorú navštevoval pred tým ako odišiel
do zahraničia ) názov a adresu školy, ktorú žiak
navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na indivi-

duálne vzdelávanie žiaka v zahraničí.
Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe
žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého
žiaka učebnice a pracovné zošity.
V prípade plnenia povinnej školskej dochádzky
v škole mimo územia SR, žiak vykonáva skúšky
v kmeňovej škole spravidla za každý školský
rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení
štvrtého ročníka a deviateho ročníka základnej
školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom
školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.
Komisionálne skúšky vykonáva z predmetov,
ktoré sa v tejto škole nevyučoval (spravidla slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, zemepis,
geografia, dejepis – učivo venované SR, národným dejinám a pod.)
Žiak, ktorý plní osobitný spôsob školskej
dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie
v škole) v zahraničí, vykoná skúšku zo všetkých
povinných vyučovacích predmetov učebného
plánu príslušného ročníka kmeňovej školy.
Mgr. Ladislav Vendrinský

dotáciu zo žiadnych fondov ani podporu na
úpravy celého okolia kostola. Vyčerpala nás už
obnova kostola. Financovanie zostalo len na
pleciach našich ľudí, čo chodievajú v nedeľu do
kostola. Problém sa však snažíme riešiť.“ Toľko
stanovisko Farského úradu sv. Jakuba a ja sa
teším, že v niektorom z budúcich vydaní Zvesti KNM, prinesieme fotografie už obnovených
pomníkov.
Kto boli kňazi pochovaní pri kostole sv. Jakuba? Ján Postényi bol nielen kňaz, ale aj literárny a kultúrny historik. V KNM pôsobil v rokoch 1915 až 1919, založil tu a viedol spevokol
a divadelný súbor. V roku 1918 založil a viedol
Slovenský národný výbor a postavil sa za utvorenie česko-slovenského štátu. V období pôsobenia na Kysuciach vydával náboženské úvahy
a prozaické črty zo života ľudí pod pseudonymom J. P. Kysucký. Od roku 1920 bol správcom
Spolku sv. Vojtecha v Trnave a vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameral na Trnavu.

Ján Lottner
významná
osobnosť slovenských dejín
a osobný priateľ
Ľudovíta Štúra.
V KNM bol farárom od roku
1841 a tu žil až
do svojej smrti.
autor: Mário Janík
Bol popredným
organizátorom slovenského národného života a spolkov
miernosti na Kysuciach. Spolupracoval s Ľudovítom Štúrom a Štefanom Závodníkom. Za
slovenského povstania v roku 1848 bol predsedom kráľovskej regentskej rady, organizoval
Slovákov do povstania a za svoje presvedčenie
veľa trpel zo strany mocnárstva. O KNM, jeho
pamätihodnostiach a živote písal do Farských
novín.

Hasiči oslávili sv. Floriána
Nultý ročník celookresnej oslavy sv. Floriána
sa uskutočnil v kostole Nanebovstúpenia Panny Márie v KNM dňa 5. mája. Tejto omše sa
zúčastnilo 80 hasičov.
Oslava začala slávnostným pochodom účastníkov od hasičskej zbrojnice po Ulici Belanského ku kostolu. Na čele sprievodu išla pýcha DHZ KNM vynovená Tatra 26/30, za ňou
vlajkonosiči, socha sv. Floriána, ktorú niesli
Dušan Pytel a Ing. Ferdinand Kubišta. Ďalej

v sprievode išli čestní hostia na čele s primátorom mesta KNM Ing. Jánom Hartelom
a starostami obcí Rudina, Rudinská, Lopušné
Pažite, Ochodnica, Dolný Vadičov ako i okresný veliteľ DPO Ing. Peter Harcek, predseda
Ing. Ján Martiška, riaditeľ OV DPO KNM Albert Piňo, funkcionári a členovia DHZ okresu
KNM.
Do rezkého kroku účastníkom hrala dychová
hudba Nová Kysučanka. Na sv. omši, ktorú

celebroval Mgr. Ján Uskoba, bola vysvätená
socha sv. Floriána, ktorú darovalo hasičom
okresné centrum KDH, ďalej boli vysvätené
stuhy k zástave DHZ KNM, ktoré darovali
primátor mesta Ing. Ján Hartel a preventivár
mesta Ľudovít Hoch k 135. výročiu založenia.
Mgr. Ján Uskoba vo svojom príhovore vyzdvihol obetavú prácu a činnosť, ktorú dobrovoľní
hasiči vykonávajú v prospech spoluobčanov.
Zástupkyňa primátora Ing. Jana Svrčková
pripomenula históriu DHZ KNM.
Ľudovít Hoch
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CVČ v KNM organizuje cez prázdniny ďalší
ročník letného tábora s dennou dochádzkou
pod názvom Túlavý autobus. Už názov vystihuje jeho zameranie. Okrem rekreačného
oddychu je tábor zameraný na spoznávanie
Slovenska. Deti navštívia Turiec, Liptov,
Kysuce, Bojnice, Žilinu a iné krásne miesta.
Program je predbežný a môže byť upravený
podľa počasia. V rámci programu sa budú
navštevovať aj kúpaliská a rôzne historické
a prírodné zaujímavosti.

Pedagogický dozor zabezpečujú pracovníci
CVČ.
1. turnus od 15.-19. júla 2013
2. turnus od 12.-16. augusta 2013
Zraz všetkých účastníkov bude denne od
7,30 do 8,00 hod. a predpokladané ukončenie činnosti je do 16.00 hod. Poplatok 60 €
zahŕňa cestovné, vstupné, 1x teplú stravu
denne, materiál na činnosť a poistenie. Prihlásiť svoje dieťa a rezervovať miesto v tomto tábore môžete už v týchto dňoch v CVČ.

Cudzie jazyky sa učili v projektoch
Jeden májový deň sa učil nemecký jazyk
na ZŠ Nábrežná netradične. Dopoludnie
s nemčinou sme pripravili pre žiakov s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
v spolupráci s lektorkou Andreou Schneeberger, ktorá pracuje na Slovensku ako
dobrovoľníčka. Podujatie sa nieslo v duchu predstavovania dvoch miest - Kysuckého Nového Mesta a Innsbrucku, odkiaľ
náš hosť pochádza. Žiaci predstavili naše
mesto a našu školu formou prezentácií,
samozrejme v nemeckom jazyku. Oprášili
si svoje poznatky z geografie, nakoľko pani
Schneeberger chcela vedieť, aké vedomosti majú žiaci o jej vlasti. Vyskúšali si počúvanie s porozumením, kedy na základe
nahrávky dopĺňali chýbajúce slová do textu. V tejto aktivite zabodovali najmä žiaci
z 9.B. Pani lektorka sa snažila formou didaktickej hry zapojiť do činnosti aj menej
odvážnych, čo sa jej úspešne podarilo. Posledná časť projektového dňa bola venovaná tvorbe projektu o Rakúsku. Takéto vyučovanie sa žiakom páčilo, o čom svedčia
pozitívne ohlasy. Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí mi akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri realizácii a priebehu podujatia.
PaedDr. Jarmila Michelová

Na ZŠ Nábrežná sa v minulom mesiaci konal
Deň britskej kultúry, druhý ročník ojedinelej akcie v rámci kysuckého regiónu.
Prízemie školy bolo spestrené fotografiami,
prácami žiakov na tému Múzeum voskových figurín, vo vestibule sa premietal film
o Londýne, ale najviac zaujali stánky so sladkými muffinami a lievancami. Tie pripravili
siedmačky a deviatačky a najlepšie chutili
s dúškami čierneho čaju s citrónom. Do akcie sa zapojilo 8 pedagógov ZŠ Nábrežná a 3
externí pedagógovia. V triedach sa v čase vyučovania konali workshopy na rozličné témy
súvisiace s Britániou. Najautentickejšia bola
diskusia s Mgr. J. Hlavatou z Jazykového
centra Hlavička v KNM, ktorá priniesla do
školy energiu cestovateľov a priblížila netradičné sviatky ako Karneval v Notting Hill či
Gloucester Cheese Rolling. Školský systém
na vlastnej koži počas svojho pobytu v Británii spoznala Mgr. M. Tokáriková zo ZŠ
Kysucký Lieskovec, a tak sa dala nahovoriť
a prišla žiakom o ňom porozprávať, pričom
doniesla autentické materiály ako napr.
školskú uniformu, či anglické vysvedčenie.
Aj ostatní pedagógovia zaujali žiakov svojimi prednáškami natoľko, že sa už dnes tešia
na tretí ročník podujatia.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

Na Gymnáziu v KNM spomínali
Príchod Konštantína a Metoda v roku
863 na územie Veľkej Moravy si pripomenuli aj študenti a zamestnanci Gymnázia
v KNM panelovou výstavou, na ktorej
boli prezentované nielen ukážky hlaholiky a najstarších literárnych diel písaných
staroslovienskym jazykom, ale tiež fotografie a história najstarších kresťanských
pamiatok na Slovensku. Pozornosť bola
venovaná aj vykopávkam najstaršieho
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kostola na Kysuciach na Koscelisku v Radoli, ktoré študenti so svojimi učiteľmi
dejepisu navštívili a zdokumentovali
fotografiami. Časť výstavy bola venovaná cyrilometodskej tradícii v dielach
významných slovenských umelcov, ako
aj projektom študentov gymnázia, v ktorých vyjadrili vlastný postoj a svoje chápanie tejto tradície.
Mgr. Alena Prievozníková

Letná cyklistická
sezóna
Deti z MŠ 9. mája počas celého školského roka
získavali poznatky, vedomosti a zručnosti
z oblasti dopravnej výchovy pomocou edukačných hier, aktivít, vychádzok, pozorovaním
dopravných situácií priamo v teréne, besedami a vysvetľovaním reálnych situácií v cestnej premávke. Deti vedia, že dôležité je vidieť
a byť videní. Naučili sa pravidlá cestnej premávky prostredníctvom dopravných značiek,
zastavovacieho terča, farebných a zvukových
signálov. Tento súhrn dôležitých poznatkov si
overili prakticky na dopravnom ihrisku Radosť
pri materskej škole dňa 20. mája. Teoretické
a praktické výkony 5 – 6 ročných detí hodnotíme na výbornú. Preukázali, že v tejto oblasti
sú dobré pripravené a v septembri bezpečne
zvládnu cestu z domu do základných škôl.
Spoločne s policajtmi z ORPZ Čadca takto
otvorili letnú cyklistickú sezónu. Bol to prínosný deň, za ktorý ďakujeme spomínaným
pánom policajtom a pracovníčke CVČ Danke
Kafčákovej.
PhDr. Elena Gavláková

Deň matiek
Na svoje najdrahšie mamičky nezabudli škôlkari, ktorí si pre ne k ich sviatku pripravili v každej
zo štyroch škôlok v meste predstavenia plné
spevu, tanca, básničiek a najmä vrúcnych slov.
MŠ 9. mája

MŠ
Budatínska
Lehota

MŠ
Komenského

MŠ
Litovelská
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Ponuka na prázdniny

V rubrike Hosť mesiaca sme sa rozprávali s fotografkou Mgr. Zuzanou Pollákovou

HOSŤ MESIACA

V minulom mesiaci som zaregistrovala
správu o Vašej výstave fotografií. Prezraďte viac našim čitateľom:
Ide o samostatnú výstavu mojich fotografií - ilustrácií, ktoré sú tematický zviazané
s najnovšou knihou Poltvin čadčianskeho

spisovateľa Mariána Grupača, ktoré vystavujem v rámci Slovesnej jari 2013 v T-Clube Martin. Vernisáž sa konala 24. apríla
a výstava potrvá do júna 2013. V nainštalovaných fotografiách zobrazujem transformáciu svojich pocitov do momentiek, ktoré
sa mi odkrývali v mysli pri čítaní uvedenej
knihy.
Aká bola Vaša cesta k profesionálnej
fotografii?
V roku 1997 som začala študovať Školu
úžitkového výtvarníctva, odbor umelecká
fotografia a reklamný design. Tam som do-

stala dobré nielen teoretické ale aj praktické
základy. Ďalšie skúsenosti získavam praxou
a neustálym experimentovaním s obrazom
a svetlom. V roku 2002 som si otvorila fotoštúdio, kde pracujem dodnes. Popri komunálnej fotografii sa snažím venovať aj
svojej tvorbe a to tak, že fotografujem ilustrácie, tvorivú fotografiu a výtvarne spracovanú fotografiu. Pomocou fotoaparátu sa
dívam na svet vlastnými očami, nafotografujem všetko tak, ako to cítim a chcem ja.
Kedy Vás kope múza?
Inšpiráciu beriem z tvorby svetových fotografov, napr. Joela-Petera Witkina a starších maliarov. Tiež ma inšpirovali známe
klasické a historické príbehy. Učitelia ma
naučili, že kvalitná fotografia je v súlade
s jej harmóniou a skladbou. Je škoda, že
v dnešnej dobe sa na fotografa hrá každý,
kto si kúpi digitálnu zrkadlovku. Často je
za tým jediný dôvod, že spotrebitelia hľadajú najlacnejšiu službu a títo fotografi im
ponúkajú úžitkovú fotografiu. Pritom každý dobrý fotograf musí mať predovšetkým
fantáziu a schopnosť zobrazovať emócie.
Keď pracujem na autorských fotografiách,
dlho nad nimi premýšľam, kreslím si skice,
organizujem a až potom príde na rad samotná realizácia.

Most úsmevov
Dňa 22.5. 2013 sa konal X. ročník festivalu
dramatickej tvorivosti klientov domovov
sociálnych služieb Most úsmevov v Rožňave. Aj klienti Zariadenia pre seniorov a

domova sociálnych služieb KNM, Štúrova
ul. sa zúčastnili na tomto podujatí. Svojím
programom Na slovenskej svadbe pripomenuli zvyky, ktoré v minulosti sprevádzali

Kysucké športové hry seniorov 2013
Pod týmto názvom sa stretli štyri zariadenia
sociálnych služieb na IV. ročníku športového podujatia o putovný pohár v Zariadení
pre seniorov a domove sociálnych služieb

EPIGRAM
VALÉRA VENDRINSKÉHO
Manželstvo
Do manželstva nehrň sa dnes!
Lebo skoro sa v ňom dozvieš.
Neužívaš deti žienku,
ak máš prázdnu peňaženku?!

v KNM. V záhrade zariadenia si zmeralo sily 16 športovcov seniorov v šiestich
disciplínach: v hode tenisovou loptičkou
na pyramídu z plechoviek, v hode loptou
na kôš, v šípkach, v behu okolo kužeľov vo
dvojiciach s pohármi naplnenými vodou,
v strele na bránku florbalovou hokejkou a vo
vedomostnej disciplíne - kolese šťastia. Za
aktívneho povzbudzovania a tlieskania sa
seniori prebojovali až do úspešného konca.
Nálada bola výborná aj vďaka slniečku, ktoré dodávalo pozitívnu energiu súťažiacim.
Naše zariadenie sa umiestnilo na krásnom
2. mieste. Putovný pohár získal súťažný tím
zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Žarec z Čadce.

Čo pripravujete najbližšie?
V septembri, možno v októbri tohto roka
budem realizovať tematickú výstavu v Turčianskej galérii v Martine s názvom Kde
bolo tam bolo. Dočasná výstava bude pozostávať z viac ako 30 veľkoformátových
fotografií. V súčasnosti pracujem na týchto
fotografiách, ktoré vzniknú v rôznych exteriéroch a interiéroch. Hľadám aj vhodných
modelov, kto má záujem, môže ma kontaktovať 0905510745.
Ďakujem za rozhovor

svadbu na dedine. Na svoje vystúpenie si
pripravili kroje, ktoré si sami v rámci pracovnej terapie zhotovili. Klienti si pozreli aj
pamätihodnosti mesta Košice.
Bc. Mária Suchánková

Veľké poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi Mestu KNM, jeho predstaviteľom p. Ing.
J. Hartelovi, p. Ing. J. Svrčkovej, ktorí prijali
pozvanie na športovú akciu a vďaka dotácii
z mesta nám prispeli krásnou sumou 400 €.
Ďakujeme aj p. Mgr. Alene Jaššovej za príspevok na občerstvenie a p. Ing. Vladimírovi
Macáškovi za darčekové balíčky.
Mgr. Denisa Smreková
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Mestská knižnica sa zapojila do celoslovenského projektu, ktorého cieľom je rozšíriť
knižničný fond o nové tituly a zároveň podporiť čítanie. Mnohé knižnice na Slovensku
už roky nemajú toľko peňazí, aby mohli svoje
knižničné fondy rozširovať tak, ako by chceli
a tak, ako by chceli čitatelia. Motto projektu
je veľavravné: Kúpiť - prečítať - darovať. Pre
rozvoj čítania je dôležitý aj druhý krok, teda
knihu prečítať. Ak môžete a chcete, stačí už

len našetriť, kúpiť, prečítať a zaniesť knihu
do knižnice. Každý darovaný titul bude niesť
informáciu o darovaní. V prípade darcu, ktorý má deti, môžu do knihy výtvarne spracovať darcovský exlibris práve deti.
Projekt nie je časovo obmedzený. Už dnes
môžeme touto cestou poďakovať prvým
účastníkom projektu, ktorí darovali knižnici
viac ako desiatku kníh. Viac informácií získate v knižnici.

Seniori sa zabavili

z okolitých obcí. Všetkým nám bolo cťou
privítať primátora Ing. Jána Hartela s manželkou a krajského predsedu JDS Dr. Michala Kotiana.
V pripravenom bohatom programe vystúpili mažoretky Asanka a country súbor Niagara junior. Kysucké margaréty vystúpili s novou tanečnou choreografiou. Prekvapením
večera bolo určite vystúpenie novozaloženej
mužskej speváckej skupiny Kysuckí junáci.
Veselá nálada a dobrá zábava trvala až do
večerných hodín a my dúfame, že majáles
bol príjemným zážitkom pre všetkých.
PhDr. Lenka Taranová

Takmer presne do roka a do dňa sa konal
Majáles seniorov v Dome kultúry KNM.
Je to už niekoľko rokov, čo niekomu skrsla
pekná myšlienka májovej veselice pre seniorov a teší nás, že sa mestu a MKŠS spolu s Denným centrom Klub 75 darí udržať
túto peknú tradíciu, ktorá dáva priestor
na stretnutie priateľov a známych. Seniori
naopak svoj záujem o kultúrne vyžitie potvrdzujú početnou účasťou. V nedeľné popoludnie medzi seniorov zavítali i priatelia

Rečou klavíra
Minulý mesiac sa konal nultý ročník klavírnej súťaže Rečou klavíra, ktorú pripravila
ZUŠ KNM. Súťažilo 29 žiakov v piatich kategóriách. Na úvod vystúpila hudobná skupina z pobočky Snežnica a žiaci LDO. Súťaž
slávnostne otvorila p. riaditeľka Jánošová
a prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Ing. Ján Hartel.
Výkony žiakov hodnotila porota, ktorej
predsedala Mgr. Art. Monika Ostrochovská
z Konzervatória v Žiline. Členmi boli Mgr.
Peter Slamečka zo SZUŠ Nitra a Mgr. Silvia
Vyšinská zo ZUŠ KNM.
Každý žiak bol ocenený pamätným listom
a upomienkovým predmetom, ktorý vytvorila pani učiteľka A. Jantulíková. Pán učiteľ
Pavol Urban zložil zvučku, ktorá zaznela na
úvod aj na záver súťaže a predeľovala jednotlivé kategórie. Súťaž sponzorsky podporila firma Melody z Považského Chlmca.

Prostredie a organizačné zabezpečenie porotcovia aj účastníci hodnotili veľmi pozitívne. Súťaž mala priaznivý ohlas a všetci sa
tešia na jej pokračovanie.
Marta Bradová

Májové oslavy

spolu s návštevou z partnerského poľského
mesta Gogolin. Na Námestí slobody predniesol svoj príhovor primátor mesta Ing.
Ján Hartel. Kyticu srdečných blahoželaní
pridal aj starosta Gogolina Joachim Wojtala.
Následne svoje umenie predviedli mažoretky od najmladších dievčat po tie staršie.
Dychová kapela Nová Kysučanka zahrala

Sviatok práce pripadol na krásnu slnečnú
stredu. Niektorí občania ho prišli spoločne
osláviť do ulíc mesta. Sprievod, ktorý šiel
od domu kultúry, tvorili okrem občanov aj
mažoretky Asanka, dychová kapela Nová
Kysučanka a predstavitelia nášho mesta

Zvesti

Recitátorka zbierala
úspechy
Touto cestou chceme poďakovať
pani Mgr. Ľudmile Bakošovej za
reprezentovanie seniorov okresu
KNM. Zúčastnila sa 6. ročníka krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Kalinčiakovo
Záturčie v Martine dňa 18. mája.
V silnej konkurencii 17-tich prednášateľov poézie jednoznačne zvíťazila u všetkých porotcov a stala sa
víťazkou tejto súťaže. Jej prednes
Eža Vlkolinského od Pavla Országha
Hviezdoslava bol skutočne obdivuhodný. Srdečne blahoželáme.
OV JDS KNM

Oslobodenie mesta
Tento rok sme si pripomenuli 68. výročie oslobodenia mesta Červenou
armádou. Druhá svetová vojna poznačila celú Európu, a tak sa víťazný
deň stal prelomom aj v histórii nášho
mesta. To prišlo počas bojov o most
cez rieku Kysuca, ale najvážnejšími
a najsmutnejšími stratami boli straty najbližších, rodinných príbuzných,
priateľov a známych.
Ich pamiatku si uctili v priestoroch mestského parku predstavitelia mesta, primátor Ing. Ján Hartel
a zástupkyňa primátora Ing. Jana
Svrčková. Hosťami aktu boli pani
Jolanka Pospíšilová a plukovník Rastislav Majerčák. Pristavili sa a tichou
spomienkou vzdali hold. K pamätnej
tabuli umiestnili veniec s výstižným
„Ďakujeme!“.
V sprievodnom programe vystúpila
dychová kapela Kysučanka, ľudové
piesne zaspievali žiaci CVČ a slovom
sprevádzala PhDr. Elena Gavláková.

zopár známych hitov a divákom sa predviedla aj hudobná skupina pri ZUŠ Incomma. Oslava bola príjemná, veď myšlienka
tohto sviatku je stále aktuálna.
Pre poľských návštevníkov však program
pokračoval. Vydali sa na Suľkov, aby si pozreli mesto z výšky a potom do Jánošíkových dier na túru a za poznaním slovenskej
prírody.
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KULTÚRA

Zapojte sa do projektu Jednu knihu ročne

SPOMIENKY
Ako ťažko je bez Teba, mama, žiť,
keď nemá kto poradiť, nás potešiť.
Prázdny zostal domov,
kde smutno je nám v ňom.
Slzy pri Tvojom hrobe vyroníme,
s láskou na Teba spomíname.
Aj keď už nie si medzi nami,
živé spomienky na Teba sú s nami.
Dňa 7.6. 2013 si pripomíname 10. smutné výročie úmrtia mojej manželky, našej mamy a babky
Márie SLÍŽOVEJ z Kysuckého Nového Mesto
S láskou spomínajú manžel, deti s rodinami
a vnúčatá.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spomíname so slzami.
Dňa 25. apríla sme si v zármutku pripomenuli
nedožité 80. narodeniny a 7. júna si pripomíname 5. smutné výročie, čo nás navždy opustil môj
drahý manžel a náš otec
Justín ŠKORVAGA z K. N. M.
S láskou a úctou spomína manželka a celá rodina.
Zmĺkli ústa, srdiečko prestalo biť,
ale živé spomienky na Teba budú večne v našich
srdciach žiť.
Kyticu kvetov na chladný kameň Ti môžeme
položiť a tíško zašepkať: veľmi nám chýbaš.
Dňa 9.6. 2013 si pripomíname 3. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý a prastarý otec
Miroslav SÝKORA z Kysuckého Nového Mesta
S modlitbou a tichou spomienkou spomína
manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.

Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas, len krásne spomienky ostanú v nás.
Dňa 20.6. 2013 si pripomenieme 1. výročie, čo
nás navždy opustil vo veku 50 rokov manžel,
otec, syn, brat, starý otec, ujo, švagor
Ján KLIMEK z Kys. N. Mesta
S láskou spomína celá rodina. Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 16.6. 2013 si pripomíname smutné 9. výročie, keď nás navždy opustila
Magdaléna MAJCOVÁ
S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia
a dcéra s rodinami.
Deň po dni sa míňa, v smutnom kalendári rok
s rokom si podá ruku zase.
Čas nezmazal vrásky z našich tvárí a bolesť
ukrytá hlboko je v nás.
Dva roky uplynú 20.6. 2013, kedy nás navždy
opustila naša manželka, mama a starká
Jaroslava KOCÚROVÁ
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Odišiel si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 18.6. 2013 si pripomenieme 2. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starký
Jozef VLČEK z Oškerdy.
S úctou a láskou spomínajú manželka Oľga, dcéra Lenka, zať Tonko, vnuci Jožko a Tonko.
S tichou spomienkou k Vašim hrobom chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Vás modlíme.
Osud Vám nedoprial dlhšie s nami byť,
v našich srdciach budete navždy žiť.
Dňa 25.4. 2013 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia
Oldřicha SÍTKA z Nesluša
a dňa 17.5. 2013 sme si pripomenuli 11. smutné
výročie úmrtia
Jaroslava SÍTKA z Nesluše
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Dňa 4. mája sme si pripomenuli 2. výročie, keď nás
opustila naša mama, starká, babka a prababka
Justína HOLÁŇOVÁ
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz z oka vypadlo,
Tvoja strata tak bolí, keď plameň sviečky tíško horí.
Čas plynie, bolesť v srdci trápi, len Teba nám už
nevráti.
Spomíname. Dcéra Mária a Rudo, vnučka Ľubica
s rodinou a vnuk Róbert s rodinou.
Drahého človeka osud nám vzal a v srdciach zanechal hlboký žiaľ. Dotĺklo srdiečko, ktoré sme milovali, klesli ruky, ktoré celý život pracovali, zhasli
oči, odletel úsmev, utíchol hlas, mala rada život
a všetkých nás. Veľkú lásku a úsmev rozdávala, bolesť a trápenie tíško znášala.
Za lásku a dobrotu Ti už nič nemôžeme dať, len kytičku na hrob a v modlitbách tíško spomínať.
Dňa 20.5. 2013 sme si pripomenuli 1. smutné výročie úmrtia našej manželky, mamičky, babičky
Anny ŠPIRCOVEJ z Nesluše
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry a synovia s rodinami.
Kto Ťa poznal, spomenie si.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
V týchto dňoch spomíname
na nášho manžela, otca,
dedka a pradedka
Petra GALVÁNKA z Kys. N. Mesta,
ktorý sa so svetom rozlúčil 29.4. 2012.
Zároveň si 20.6.2013 pripomíname
jeho nedožité 80-te narodeniny.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Michal Kykloš, Mária Húšťavová, Samuel Čupka, Alexandra Plevková, Nela Mináriková, Ema Zelinová, Karol
Škorík, Sofia Šopáková, Tomáš Papík, Karin Paršová, Sofia Anna Kvašňovská, Martin
Mlích, Dominik Kiš

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ing. Peter Tunega
a Ing. Mária Šebeňová

Jozef VAROŠ
Viliam BUGÁŇ
Ľudovít KUBALA
Slávka PAVLINOVÁ
Anna FUJÁKOVÁ
Antónia MACÚŠOVÁ
Jozef BUGÁŇ
Ján JAKUBÍK
Zdenko HOLÁK
Valéria ČIMBOROVÁ

 66 rokov
 74 rokov
 59 rokov
 39 rokov
 68 rokov
 83 rokov
 77 rokov
 56 rokov
 61 rokov
 71 rokov



Dušan Sobol
a MUDr. Jana Janeková

INZERCIA

Peter Blaho a Eva Nosková

POĎAKOVANIA
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom, susedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke s našim
drahým manželom, otcom, dedkom, švagrom,
krstným otcom
Jánom JAKUBÍKOM z KNM,
ktorý nás opustil 6.5. 2013 vo veku 56 rokov.
S úctou a láskou spomína celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s našou matkou
Margitou MAJDÁKOVOU,
ktorá zomrela 18. apríla 2013.
Ďakujeme za kvetinové dary a dôstojnú rozlúčku vdp. Jánovi Uskobovi a organistovi Zdenkovi
Mravcovi.
Smútiaca rodina.

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

1. 6. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2. 6. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

8. 6. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

9. 6. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

15. 6. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

16. 6. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

22. 6. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

23. 6. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

29. 6. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

30. 6. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

Zvesti

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
850m2. 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	Predám dve kožené kreslá v dobrom stave. Viac informácií 0904
744995.

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 vyhlasujú 2. ročník
ankety Žena roka 2012. V termíne do 17.9. 2013 môžete nominovať ženu z vášho okolia v jednotlivých kategóriách. Nominačný list
nájdete v mestskej knižnici alebo na webovej stránke mesta v sekcii mesto - organizácie, združenia a spolky. 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 jednu ženu v každej kategórii a na slávnostnom posedení v mesiaci október bude
každá z nich ocenená a jedna vyhlásená za Ženu roka 2012. Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať v dome kultúry.
Ženy a dievčatá môžete nominovať v kategóriách: Verejný a kultúrny život * Šport * Zdravotníctvo a sociálna oblasť * Školstvo a vzdelávanie * Žena ako matka.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XX. • JÚN 2013

9

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

a	Hľadáme vodičov TIR s praxou. Kontakt 0907 877650.
Peter Maršal a Jana Sládková

Správne znenie tajničky z čísla 5/2013
znie: „...má lepšiu pamäť ako láska.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Jozef Šerík, Murgašova 1106/1, KNM – 6,00 €, 2. Irena
Švaňová, Rudinka 49 – 5,00 €, 3. MUDr.

Ilonka Jablonská, Matice slovenskej
980/18, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať
v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky

z čísla 6/2013 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do
Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.
6. 2013.

Bruce Lee: Ak strávite priveľa času rozmýšľaním, ...........................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
italika,
komodor,
diameter

meno
herečky
Jolie

priemer

oblok

New York

patriaci
Ičkovi

poznám

nepleť
vence
diagnóza
(skr.)

Adrián
(dom.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

prístroj na
endoskopiu

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

nakloníte
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české
mužské
meno
(Peter)

Sociálna
poisťovňa
ValérVendrinský

EČV Košíc

1. časť
krížovky

zaťažím
daňami
dekoltáž
(hovor.)

zločinecká
banda

rev
letecký
dôstojník

Emil (dom.)

ohrada
prsník
(kniž.)
Adela
(dom.)

francúzsky
člen

vánok (bás.)

posledné
písmeno
(foneticky)

český súhlas
oblasť nízkeho tlaku

renesančné písmo

České dráhy

2. časť
krížovky

mongolský
pastier

základný
vetný člen

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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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. 6. 2013, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
Tajnička doplňovačky pre deti z č. 5/2013 znie: „jarné kvety“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Klaudia Vnuková, Murgašova 10, 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 30. 06. 2013.
ValérVendrinský

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

1. Vodný hlodavec.
2.	Lietajúci dopravný
prostriedok.
3. Okuliare, po česky.
4. Majúci besnotu.
5. Nabok.
6. Časť tváre.
7. Veľký africký kopytník.
8. Bliknutia (expr.).
9. Beckovský šašo.
10. Ošípané.
pomôcka: Becko, byvol

Zvesti
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Aj keď florbal nemá dlhoročnú tradíciu
v našom meste, dievčatá pod vedením trénera Michala Vlčka dosahujú vynikajúce
výsledky. Na Slovensku sú 4 florbalové ligy
rozdelené podľa regiónov. Naše dievčatá sa
z Majstrovstiev stredoslovenského regiónu, v ktorých odohrali množstvo zápasov,
kvalifikovali na Majstrovstvá Slovenska vo
florbale ako jeden z dvoch tímov.
V sobotu 4. mája staršie žiačky (dievčatá
do 15 rokov) odohrali vyrovnané zápasy
a umiestnili sa na peknom 4. mieste. Už na
druhý deň, 5. mája, hrali na majstrovstvách
mladšie žiačky (dievčatá do 13 rokov), ktoré majú prezývku Žubrienky a skončili na
fantastickom 1. mieste.

Víkend 18. -19. mája patril dorastu, (dievčatám do 17 rokov). Proti kysuckonovomestským florbalistkám nastúpila silné
protihráčky - florbalistky, ktoré majú dlhoročné skúsenosti a hrajú v extralige. Z tohto dôvodu je strieborná priečka dorasteniek
veľkým úspechom a pre všetkých zúčastnených podľa ich vyjadrení obrovským prekvapením.
Medaily si dievčatá naozaj zaslúžia, celú sezónu vytrvalo trénovali 3 – 4 krát týždenne
a úspech si tvrdo vybojovali. V súčasnosti
sa pripravujú na Slovenský pohár, ktorý sa
bude konať 6. – 8. júna v Topoľčanoch. Držíme palce!

Rybárske preteky majú svojich víťazov
Za slnečného počasia sa v sobotu 4. mája
konali rybárske preteky v chytaní kaprov na
vodnej nádrži Nesluša. Pretekov sa zúčastnilo 133 pretekárov, ktorí dovedna ulovili
234 kaprov. Pre účastníkov organizátori pripravili občerstvenie s vynikajúcim guľášom.
Víťazom pretekov sa stal Jozef Lipták, ktorý
chytil desať kaprov. V nedeľňajšom preteku
detí sa víťazom stal Peter Kollárik, ktorému

sa podarilo uloviť osem kaprov a dvoch pleskáčov.
Výsledky:
Dospelí: 1. Jozef Lipták, 2. Peter Balek,
3. Ľudvik Ščamba
Deti: 1. Peter Kollárik, 2. Marek Ščamba,
3. Dávid Červený
Marián Mihalda

19. ročník Behu oslobodenia
Beh oslobodenia usporiadalo na konci apríla MKŠS KNM na štadióne. Súťaž otvoril
primátor mesta Ing. Ján Hartel. Behalo sa

v šiestich kategóriách. Zúčastnilo sa 128
žiakov zo ZŠ Clementisova, Nábrežná, Dolinský potok, Ochodnica, Rudina a Snežnica. Ceny víťazom odovzdal riaditeľ MKŠS
KNM Juraj Čierňava a trénerka atletického klubu Alena Pochybová. Žiaci strávili
príjemné športové dopoludnie, ktorému
prialo aj počasie. Usporiadatelia ďakujú
všetkým školám za účasť.

ráčková, ZŠ Dolinský potok, 1,23
2. Martina Ukropová, ZŠ Snežnica, 1,29
3. Ľubomíra Chupeková, ZŠ Clement., 1,31
Najmladší žiaci, 600 m: 1. Sebastián Matejka, ZŠ Rudina, 2,10
2. Dominik Poliak, ZŠ Rudina, 2,13
3. Martin Kapusta, ZŠ Dolinský potok, 2,16
Mladšie žiačky, 600m: 1. Adriana Hrubá,
ZŠ Nábrežná, 2,01
2. Michaela Piesecká, ZŠ Rudina, 2,10
3. Natália Fraňová, ZŠ Nábrežná, 2,14
Mladší žiaci, 800 m: 1. Adam Behúň, ZŠ
Clementisova, 2,41
2. Filip Ďuriš, ZŠ Clementisova, 2,48
3. Filip Horvát, ZŠ Snežnica, 2,52
Staršie žiačky, 800 m: 1. Soňa Kohútová,
ZŠ Rudina, 2,39
2. Lena Poliaková, ZŠ Rudina, 2,46
3. Paula Vašinová, ZŠ Clementisova, 2,49
Starší žiaci, 1 000 m: 1. Marek Čelko, ZŠ
Clementisova, 3,10
2. Tomáš Paršo, ZŠ Nábrežná, 3,14
3. Marek Ploštica, ZŠ Dolinský potok, 3,16
Renáta Kováčiková

Výsledky:
Najmladšie žiačky, 400 m: 1. Sarah Ma-

Zvesti

Pozvánka
na streetball
Čoraz populárnejší Čuhársky Streetball 2013
sa bude konať 22. júna 2013 od 8,00 hod. na
Námestí slobody v KNM. Tohtoročný tretí
ročník je súčasťou Streetballu Proti Rakovine
2013. Súťaž je určená pre všetkých, bez rozdielu veku a pohlavia, bude sa hrať v dvoch
dospelých a v dvoch mládežníckych kategóriách: Muži, Mix, Do 18 r., Do 14r. Organizátormi sú MKŠS KNM, OZ Žilinská Mestská
Basketbalová Liga a ďalší partneri.
Streetball Proti Rakovine 2013 je séria streetballových turnajov spojených myšlienkou
podpory boja proti zákernej rakovine a rozvoja športu. Súčasťou turnaja bude teda aj
informačný stánok Ligy proti rakovine, kde
budú účastníkom turnaja prístupné informačné materiály obsahujúce problematiku
prevencie proti rakovine. Výťažok zo sprievodných súťaží (súťaž v streľbe trestných
hodov a súťaž v streľbe trojkových hodov),
do ktorých sa môžu počas turnaja prihlásiť
aj diváci, bude venovaný práve Lige proti rakovine.
Všetky dôležité informácie a prihlasovací formulár nájdete na www.streetballprotirakovine.sk, www.cuharskystreetball.tk. Informovať sa môžete aj na: radopuras@gmail.com
a 0903561468.
Radoslav Puraš

MAJSTROVSTVÁ SVETA
V LOVE DRAVÝCH RÝB 2013
V termíne 16.5. – 20.5. 2013 sa konali v Českej republike v Ivančiciach na rieke Jihlava,
Majstrovstvá sveta v love dravých rýb prívlačou. Pretekov sa zúčastnilo 16 krajín. Po
napínavom priebehu pretekov sa majstrami
sveta stali Slováci, pred Českou republikou
a Ruskom. V tíme Slovenska pôsobili aj traja
Kysučania: Lukáš Hollý, Pavol Franc a Miroslav Paľúch, ktorí dopomohli k tomuto fan-

tastickému výsledku. Treba poďakovať aj generálnemu sponzorovi firme DAIWA, ktorá
už niekoľko rokov podporuje Slovenský tím.
Pavol Franc
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ŠPORT

Máme majsterky Slovenska

KULTÚRNE SPEKTRUM

02.06. 2013, 13,00 hod.
Námestie slobody KNM
Medzinárodný deň detí
Bohatý kultúrny program pre deti k ich
sviatku. O 13,00 hod. Cesta rozprávkovým mestom.
O 16,00 hod. Rozprávkové ozruty – Kameňožrút, Lomidrevo a Valibuk. Pouličná
show pre deti.
03.06. 2013 - 31.10. 2013
Mestská knižnica KNM
Dolnokysucká päťka vystavuje
Výtvarníci z dolných
Kysúc v spolupráci s KOS
v Čadci vystavujú diela zo
svojej tvorby.
Autori: Stanislav Luhový, Ján Rajtek, Marián
Kandrik, Vladimír Ondrášek, Ján Mihálik
04.06. 2013, 09,00 – 15,00 hod.
Mestská knižnica KNM
Čítajme si 2013
Pokus o prekonanie rekordu a zápis do
Slovenskej knihy rekordov v najpočetnejšom detskom čitateľskom maratóne.
6. ročník podujatia v simultánnom čítaní
s cieľom vytvoriť kladný vzťah k čítaniu.
V spolupráci s Linkou detskej istoty pri
Unicef. Hosťom podujatia je Valér Vendrinský.

07.06. 2013, 19.00 hod.
Dom kultúry KNM
Mnoho kriku pre nič
Premiéra divadelnej hry v podaní študentského divadelného súboru BABYLON.
Keď sa dvaja mladí ľudia ľúbia, sú okolitá závisť, pletky, klebety iba mnoho kriku pre nič.
Hru na motívy Williama Shakespeare napísal
PaedDr. Pavol Zátek a Matej Králik. Réžia: Pavol Zátek Účinkujú: Matej Králik, František
Tulec, Zuzana Lacková, Veronika Čičmanová,
Júlia Krúpová, Zuzana Sýkorová, Zuzana Urbaníková, Elena Dadajová, Vlado Papík, Simona Halúsková, Matej Múčka
Vstupné: 2 €
08.06. 2013 - 09.06. 2013
Kysucké Himaláje
11. ročník prechodu Kysuckými Himalájami
nonstop. Po trase treba zdolať 14 kysuckých
vrcholov, ktoré sa svojou nadmorskou výškou v decimetroch približujú skutočnej výške himalájskych osemtisícoviek.
Viac informácií na sktknm.sk
09.06. 2013, 16,00 hod.
Dom kultúry KNM
Zachráňme strašidlá
Nedeľné predstavenie detského divadelného súbor DIDERO pre rodičov a priateľov.
Vstupné: 1 €
16.06. 2013
Kaštieľ Radoľa
Nedeľa umenia
Kultúrny program s deťmi ZUŠ v KNM a Divadlom na hojdačke. Tvorivé dielne umeleckých remesiel.

18.06. 2013, 19,00 hod.
Dom kultúry KNM
Polooblačno
Divadelné predstavenie Radošínskeho naivného
divadla. Humorne, verne a farbisto zobrazuje tragikomické osudy jednoduchých ľudí, inšpirované
konkrétnymi osobami a udalosťami, ktorí na pozadí
komických i tragických dobových situácií a udalostí sa boria so životom a v závere hry snívajú veľký
a naivný sen o tom, že raz bude celkom inak a lepšie.
Vstupné: 12 €
26.06. 2013, 09,30 hod.
Námestie slobody KNM
Kujem, kujem podkovičku
7. ročník prehliadky detských folklórnych súborov: DFS Nábrežníček, DFS Makovníček,
Vajčovská muzička, DSS Bystričanka, Novobystrickí heligónkari, Heligónkar Martin Šimek. Prezentácia ľudových remesiel.
30.06. 2013, 17,00 hod.
Námestie slobody KNM
Otvorenie Kysuckého kultúrneho leta 2013
Vystúpenie dychovej kapely Nová Kysučanka
a mažoretiek Asanka.
PRIPRAVUJEME NA JÚL
7.7. 2013 – 21. 7. 2013
Námestie slobody KNM
Kysuckú kultúrne leto 2013
Nedeľné vystúpenia kysuckých súborov Niagara, Kysucké Žubrienky, Margaréty, FS Jedľovina a Štefana Beláka.
22.7. 2013 – 25.7. 2013
Námestie slobody KNM
Bažant kinematograf 2013
Premietane slovenských a českých filmov pod
holým nebom.

06.06. 2013, 14,00 hod.
Dom kultúry KNM
Deti deťom
Podujatie z príležitosti Dňa detí.
V programe sa predstavia ZUŠ KNM, DSS
pre deti a dospelých Čadca – Horelica,
Detský domov Bytča – KNM, Mažoretky
Asanka, Centrum sociálnych služieb Fantázia v KNM, MŠ Litovelská a Špeciálna
základná škola KNM. Organizuje miestny SSV v KNM a Mesto Kysucké Nové
Mesto.
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