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Čítajme si 2013
V mestskej knižnici tesne pred
15.00 hod., dňa 4. júna dočítal posledný žiak a účastník čitateľského
maratónu jednu stranu z knihy. Pokus
o prekonanie slovenského rekordu
v simultánnom čítaní sa konal v našom meste už štvrtýkrát. A opäť sme
boli úspešní, tento rok sa zúčastnilo
maratónu 176 detí zo všetkých základných škôl. (rok 2012 -164 žiakov). Na

Slovensku dosiahla účasť číslo 36 321
detí.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne
ďakujeme za pomoc. Zo zúčastnených žiakov sme vyžrebovali: Milana
Joríka, ZŠ Clementisova; Dominika
Vnuka, ŠZŠ Lipová, Ivanu Baliarovú,
ZŠ Nábrežná. Ceny ako poďakovanie
za účasť si môžu prevziať v mestskej
knižnici.

Zvesti

Kysucký jarmok hier
Dňa 23. mája Špeciálna základná škola na
Lipovej ulici od skorého rána žila dobrou
náladou, hudbou a smiechom. Pedagógovia školy pod záštitou Obvodného úradu
v Žiline, odboru školstva organizovali pre
žiakov špeciálnych základných škôl žilinského regiónu už 7. ročník podujatia Kysucký jarmok hier. Účastníkmi boli žiaci
a pedagógovia z Čadce, Turzovky, Žiliny Vojtaššáka, Žiliny - Hurbanova, Šuje, Bytče,
Ružomberka, Považskej Bystrice. Na žiakov
čakali zaujímavé hry a súťaže. Nechýbala
tradičná súťaž lov citrónov, ale ani nové,
ako napr. vzdušný futbal a cesta odvahy.
Súťaže jednotlivcov vystriedali zábavné
disciplíny, kde si zmerali sily družstvá jednotlivých škôl. Súťažiacich povzbudzovali
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aj pozvaní hostia: prednosta ObÚ v Žiline
Ing. Vladimír Macášek, metodička Odboru
školstva ObÚ v Žiline PaedDr. Anna Klein
– Krušinová, zástupkyňa primátora mesta
KNM Ing. Janka Svrčková a vedúci odboru
školstva v KNM Mgr. Ladislav Vendrinský.
Pri výzdobe školy a pri všetkých aktivitách
nám pomáhali aj ochotní gymnazisti I.
C triedy, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Naše ďakujem patrí aj sponzorom, ktorí sa
postarali o občerstvenie a ceny pre žiakov:
Športmarket - p. Miroslav Hlavatý, Mäso –
údeniny p. Svrček, Vilija Kysucké pekárne,
Pekáreň Rudina – p. Vavro a naši milí pedagógovia.
Mgr. Oľga Antecká, riaditeľka školy
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v KNM, konaného dňa 12. 6. 2013,
bolo okrem iného schválené Všeobecne záväzné nariadenie (č. 6/2013) o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školských klubov detí ako súčastí
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto. Podľa doteraz
platného nariadenia rodičia prispievali na
čiastočnú úhradu školskému klubu za každé
dieťa poplatok vo výške 10 € mesačne. Schválením tohto nariadenia budú takouto sumou
prispievať len za prvé dieťa. Na druhé a každé ďalšie dieťa budú prispievať len polovicu
- teda 5 €. Čo sa týka príspevku zákonného
zástupcu, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, tento poplatok zostal nezmenený,
teda naďalej je znížený na polovicu.
Zo spomínaného rokovania MsZ by som
ešte spomenul niektoré schválené investičné
akcie. Bola schválená rekonštrukcia miestnej
komunikácie Neslušská cesta, v lokalite za
železničným priecestím popri Štefánikovej
štvrti po Športovú ulicu, nakoľko tento úsek
vykazuje najviac poškodených jednotlivých
konštrukčných vrstiev, prípadne podloží, zrej-

me pôsobením nákladnej dopravy, ale hlavne
veľkou frekvenciou motorových vozidiel. Na
rekonštrukciu tejto cesty bolo schválených
35.000 €. Rovnako bola schválená aj rekonštrukcia komunikácie Sládkovičova ul., a to od
križovatky s Benkovou po Kysuckú ulicu. I táto
miestna komunikácia si nevyhnutne vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, nepostačovalo
by v ani jednom prípade len akési zalátanie
výmoľov a výtlkov. Na realizáciu tejto akcie
bolo tiež schválených 35.000 €. Tretia miestna
komunikácia, ktorá sa bude rekonštruovať, je
úsek od ul. Jesenského v smere od supermarketu Billa po ulicu Benkovu. Stavebné úpravy
tejto vozovky už boli plánované dlhšie, ale zo
samotnej realizácie akosi vždy zišlo. Na tomto úseku sa nenachádza žiadna obrusná vrstva tvorená ABS, dochádza tu k deformáciám
betónového podložia, čo ovplyvňuje následnú
únosnosť, životnosť a prevádzkové funkcie.
V tomto prípade bolo na túto realizáciu schválených 20.000 €. Možno povedať, že všetky tri
úseky komunikácií vykazujú extrémne zníženie prevádzkovej spôsobilosti a výkonnosti,
ktoré v komplexnom hodnotení komunikácií znižujú plynulú, rýchlu, hospodárnu, ale
hlavne bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Zo
schválených investičných akcií by som ešte
spomenul rekonštrukciu strechy nájomného
bytového domu č. 613 na Murgašovej ulici.
V danom prípade ide o havarijný stav a situácia si vyžaduje uvedenú opravu. Na túto akciu
bolo schválených 65.000 €. Boli schválené aj
ďalšie investície, ktoré nie sú takého veľkého
objemu ako spomínané akcie, ale ich realizácia
je tiež nevyhnutne potrebná na ďalšie napre-

mesta, na okraji Pivovarskej ulice, v parku atď.
V minulosti mali pracovníci údržby zlé skúsenosti s krádežou čerstvo vysadených kvetov,
tento rok zatúžil po sadeničkách len jeden
občan, musela sa tak obnoviť výzdoba pri
mestskom parku.
Vysadených bolo 2 600 begónií. Aksamitníky
vypestovali pracovníci Údržby mesta v skleníkoch a do kvetináčov ich zasadili 700 ks.
Mgr. Dáša Jakubcová

Mesto zakvitlo
S letom prichádza slniečko, teplo, príroda je
v plnom rozpuku. Rozkvitli aj mestské kvetinové záhony a kvetináče po sídliskách, ktoré
Údržba mesta v júni vysadila. Túto sezónu
zmenili kvetinovú výzdobu na Námestí slobody, aksamitníky vymenili za červené begónie.
Kvietky oživili trávnaté plochy pri vstupe do

Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Tento rok sa v našom meste koná už 4. ročník Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého
pozemku (kvetinovú výzdobu). Na júnovom
zastupiteľstve boli schválené nové podmienky, ktoré by mali odstrániť niektoré nedostatky v súťaži zistené v predošlých ročníkoch.
Komisia ochrany životného prostredia pri

dovanie budovania nášho mesta. Z týchto
menších akcií by som ešte spomenul vyrovnanie miestnej novej komunikácie na ul. Hurbanovej (celej ulice) kamenivom so zhutnením
do prevádzky schopného stavu. Na tejto ulici
totiž naďalej pokračuje výstavba rodinných
domov, ale je potrebné pre občanov nášho
mesta, ktorí tam už bývajú, aby mali aspoň
čiastočne zlepšené dopravné podmienky do
doby, kým sa nebude celá ulica komplexne
realizovať. Všetky tieto práce sa, samozrejme,
začnú realizovať až po vykonaní verejného
obstarávania. Všetky tieto kapitálové výdavky
boli schválené úpravou tohtoročného rozpočtu, pričom na ich realizáciu sa použijú finančné prostriedky z prebytkov z minulých rokov.
Z materiálov prerokovaných na júnovom
zastupiteľstve by som ešte spomenul dve správy o výsledku kontroly. Prvú správu predložila
hlavná kontrolórka a jednalo sa o výsledok
z následnej finančnej kontroly na Základnej
umeleckej škole v KNM a druhá správa bola
predložená MsZ z kontroly, ktorú vykonali
poverení pracovníci Najvyššieho kontrolného
úradu SR na Mestskom úrade v KNM. Obe
správy poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali a zobrali na vedomie. Správa, ktorú
predložili pracovníci Najvyššieho kontrolného
úradu bola prijatá vcelku pozitívne, nakoľko
na MsÚ sa počas kontroly nezistili významnejšie porušovania všeobecne záväzných
právnych predpisov. Toto sa ale nedá povedať
o správe o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorá bola vykonávaná na spomínanej
ZUŠ, hlavne teda o skutočnostiach, ktoré boli
počas tejto kontroly zistené.

MsZ navrhla zmeniť súťažné kategórie nasledovne:
1) Miestni obyvatelia (fyzické osoby) zveľaďujúci verejné priestranstvá, resp. okolie
bytových domov v KNM budú hodnotení
ako doteraz v 2 obvodoch, ktoré sa budú deliť
nasledovne:

a) Horné mesto (ulice: Belanského, Nám.
slobody, Komenského, SNP, ČSA, Revolučná, Štúrova, 9. mája, Nešporova, Pivovarská,
Kysucká, Jesenského, Sládkovičova)
b) Dolné mesto (ulice: Clementisova, Litovelská, Nábrežná, Lipová, Murgašova, Cesta
do Rudiny, Dlh. Poľského, Vajanského, Športová, Neslušská cesta, Dubská cesta, Štefániková štvrť, Dolinský potok, Bottova, Hálkova,
Družstevná, Kukučínova, Hurbanova)
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i
v kategórii 1: 1. miesto - 100 €, 2. miesto 70 €, 3. miesto - 50 € a 4. miesto - 20 €.
v kategórii 2: 1. miesto - 80 €, 2. miesto - 50 €
a 3. miesto - 30 €.
Pripomíname, že súťaže sa môže zúčastniť
každý podaním prihlášky na MsÚ KNM, Ing.
Peter Smieško. Súčasťou prihlášky je aj jednoduchý náčrt miesta. Minimálna rozloha
súťažného miesta je 10 m2. Hodnotiaca komi-

Voľba hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom
Meste vyhlasuje podľa § 18a) ods. 2) zákona
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra
Mesta Kys. Nové Mesto na deň 12. 09. 2013.
Voľba hlavného kontrolóra podľa čl. 14)
ods. 1) Rokovacieho poriadku pre MsZ v KNM
sa uskutoční v tajných voľbách.
Kritéria na voľbu hlavného kontrolóra:
Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplné stredné vzdelanie.
Ďalšie požadované predpoklady :
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom
z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.
Iné kritériá a požiadavky:
• manažérske schopnosti,
• analytické, koncepčné a strategické myslenie,
• znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti samosprávy,

• s chopnosť zvládať pracovné zaťaženie, spoľahlivosť,
• znalosť práce s výpočtovou technikou,
• znalosť svetového jazyka vítaná,
• vodičský preukaz skupiny B.
Predpokladaný nástup na výkon funkcie od
01. 10. 2013.
Požadované doklady :
1. prihláška uchádzača na voľbu hlavného kontrolóra,
2. profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a popisom pracovných
činností,
3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. kópie relevantných dokladov a potvrdení
potvrdzujúcich požadované kritériá a požiadavky,
6. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania,

sia bude bodovať prihlásené sadové výsadby
najmenej trikrát do roka.
Ďalšie informácie získate na MsÚ, oddelení
výstavby a územného rozvoja, referáte životného prostredia, č. t. 041/4204182. Úplné
znenie súťažných podmienok nájdete na www.
kysuckenovemesto.sk. V ďalšom čísle Zvestí
KNM Vám prinesieme obrazovú reportáž.

7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne
úkony.
Prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad,
Námestie slobody č. 94, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, v termíne najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby. Voľba hlavného kontrolóra prebehne podľa § 18a) odsek 3) zákona 369/90
Zb. v znení neskorších predpisov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska,
mestské zastupiteľstvo na tej istej schôdzi
(12. 09. 2013) vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého
kola volieb postupujú všetci kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Zápisky z kroniky ZDŠ 1. – 5. ročník v Budatínskej Lehote v šk. roku 1964–65
dokončenie z minulého čísla
Pamätné dni a iné verejné a školské oslavy
sa konali v sále kultúrneho domu a boli vždy
predmetom pozornosti zo strany širokej verejnosti. Spolupráca so ZRPŠ bola i v tomto roku
na patričnej výške. Rodičia s. Richtárik, Čelko
Karol a Švaňa Ján urobili zdarma veľa rozličných drobných opráv na tunajšej škole. Predsedom ZRPŠ bol s. Richtárik. Záväzky na počesť
20. výročia oslobodenia boli veľmi bohaté a obsiahle. Boli nielen splnené, ale i prekročené.
Mimoriadne úspechy boli dosiahnuté v zbere
železa 27q, šípok 58 kg, 32 kg liečivých rastlín a 250 kg odpadový papier. Bola splnená
pomoc vtáctvu, lesným zvieratám (srnkám)
a neprospievajúcim žiakom. Na tomto splnení má najväčšiu zásluhu PO. Pionieri súťažia,
najlepší sú odmeňovaní a konečné výsledky sa
hodnotia. V celookresnom meradle bola táto
práca hodnotená a škola v rámci okresu dosiahla 3. miesto. Naši pionieri prijali záväzok,
že v jubilejnom roku dosiahnu v rámci okresu
1. miesto. V tomto roku bolo organizovaných
v PO 85 % všetkých žiakov.

Zvesti

Učebné pomôcky boli doplňované podľa plánu a objednávky. Čiastočne bolo opravené
i oplotenie školy. Učitelia pracovali so žiakmi
v rozličných krúžkoch: tanečnom, speváckom,
recitačnom a dramatickom. Taktiež v rozhlasovom krúžku a v zložkách národného frontu.
Riaditeľ školy je i predsedom MV (Miestneho
výboru) ROH (Revolučného odborového hnutia) Inšpekcia, alebo iná prehliadka na škole
v tomto školskom roku nebola.
Snáď treba taktiež zaznamenať povodňovú katastrofu obce, ktorá prechádzala v noci
z 27. 6. 1965 na 28.6. 1965. Prietrž mračien
spôsobila, že neuveriteľne stúpli hladiny potokov. Voda sa liala dolu cestami, ktoré úplne
zničila. Pri hlavnej hradskej obytné domy stáli
úplne vo vode. Najviac poškodený bol Cupec
Tomáš a Čelko Ignác. V noci musela byť privolaná i vojenská pomoc z posádky Žilina,
ktorá veľmi obetavo zachraňovala a upravovala toky potokov až do neskorých ranných
hodín. Ani najstarší ľudia nepamätajú takúto
pohromu. Žiaci neprišli dva dni do školy. Treba pripomenúť, že od 15. apríl 1965 neustále

prší s nepatrnými dennými prestávkami až do
12. septembra 1965. Veľmi to postihlo úrodu
na poli. Trávy veľmi pekné, ale ťažko sa sušili, obilie veľmi slabé a zemiakov nič. Občania
odchádzajú do Čiech, až k Prahe pracovať na
statky za zbožie a zemiaky. Pre zaujímavosť za
tri týždne práce okrem platu a stravy, ešte i tri
– štyri metráky obilia, prípadne 12 q zemiakov.
Plat okolo 1 500 Kčs.
Zdravotnícka starostlivosť o žiakov: štepenie,
prehliadka všeobecná i chrupu a odstraňovanie porúch a kazov. Táto práca je zachytená
v zdravotných záznamoch žiakov.
Školský rok 1964-1965 sa skončil 30. VI. 1965.
Slávnostné ukončenie bolo v sále MNV, kde
za prítomnosti rodičov, zástupcov MNV, DO
KSS a ZRPŠ riaditeľ školy zhodnotil uplynulý
rok ako jubilejný. Žiakov a učiteľov pozdravili
zástupcovia a rodičia v družnej besede poďakovali za prácu.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: Text príspevku je doslovným prepisom
textu z kroniky aj s pravopisnými a štylistickými
chybami.
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2) Štátne inštitúcie, resp. organizácie (zariadenia pre seniorov, školy, atď.) zveľaďujúce
verejné priestranstvá, resp. svoje areály, v ktorých pôsobia a žijú miestni obyvatelia.
Dôvodom zmeny je odčlenenie právnych subjektov od fyzických osôb. Vzhľadom na vznik
novej súťažnej kategórie a z dôvodu zvýšenia
atraktívnosti súťaže sa mení aj systém hodnotenia nasledovne:

SPRAVODAJSTVO

Návšteva festivalu a kultúrnych pamiatok
Zariadenie
CSS
Fantázia v KNM
v zastúpení riaditeľky Mgr. Silvie
Martinčekovej
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, pravidelne
organizuje pre svojich klientov pestré výlety
a akcie. Nedávno sa klienti zariadenia zúčastnili
výletu do Banskej Štiavnice. Prvou zástavkou
bola návšteva 16. ročníka Festivalu kumštu,
remesla a zábavy, ktorý asa konal v priestoroch
Banského múzea v prírode. Festival mal pripravený bohatý program, na ktorom sme videli
množstvo remeselníkov, ktorí svoje remeslo
prezentovali na tradičnom jarmoku. Obdivovali
sme prácu zručných hrnčiarov, drotárov, výrobcov šperkov, sviečok, nožov, mydiel, kováčov,
košikárov, sklárov a podobne. O výbornú at-

mosféru tohto festivalu sa postarali aj sokoliari,
šermiarska skupina, kúzelník, divadlo PIKI Ela
Hop, dychová hudba a podobne. Tohtoročný
festival bol tematicky zameraný na hry a hračky, čo uvítali predovšetkým deti, ktoré sa mohli
zabávať s animátormi na detskom ihrisku. Boli
pre nich pripravené dobové hry, hračky, ručne
ovládaný kolotoč, hojdačky a podobne. Celá
naša výprava sa zúčastnila zostupu do podzemia pri prehliadke štôlne Bartolomej, pričom
sme prešli podzemnú trasu dlhú 1 300 m.
Druhou zastávkou výletu bol Nový zámok, ktorý sa nachádza na vyvýšenine v centre mesta,
z ktorého je krásny panoramatický výhľad na
mesto Banská Štiavnica. Nachádza sa tu Slovenské banské múzeum s expozíciou dokumentujúcou obranné boje proti Turkom.
Treťou, poslednou zástavkou bol Kaštieľ sv.

Antona. Tento barokovo – klasicistický kaštieľ
má krásnu zbierku o histórii kaštieľa a vtedajšej
šľachty, bohatú zbierku prírodných, historických a umeleckých exponátov. Ku kaštieľu patrí
aj romantický park so starými, vzácnymi stromami z 18. stor., malými vodopádmi, jazierkami, lavičkami, drevenými sochami.
Celý deň sa pre nás niesol v príjemnej pohode,
veselosti a skutočne sme si všetci tento pekný
výlet užili a návštevu Festivalu kumštu, remesla
a zábavy a historických miest v Banskej Štiavnici môžeme všetkým vrelo odporučiť.

Výlet ako odmena

starostlivo zababušili do búnd. Tých, čo prišli
oblečení naľahko, si chlad čoskoro vzal do parády. Sprievodkyňu sme nasledovali dómami
jaskyne a počúvali zaujímavý výklad. Vedeli
ste, že na stene, ktorá kedysi slúžila ako kniha
návštev, sú podpísaní aj štúrovci či Janko Matúška? V najhlbšej časti jaskyne nás uchvátili
úžasné ľadové útvary.
Najočakávanejšou časťou výletu bol Aquapark
Tatralandia. Kým v jaskyni nám omŕzali nosy,
tam nás donekonečna oblievala horúčava.
Teplá voda pôsobila ohromne uvoľňujúco po
dlhom vysedávaní v autobuse. Potom nás zlákali vzrušujúcejšie zážitky. Tobogany sme si
predsa nemohli nechať ujsť! Hala sa o chvíľu
ozývala naším krikom a veselým smiechom.

Záver výletu sa neodvratne blížil. Unavení
sme zatúžili po oddychu a nechali sa autobusom odnášať domov. Potleskom sme sa poďakovali pánovi šoférovi a vďaku si zaslúžia aj
učitelia, ktorí nás sprevádzali: Mgr. Kavacká,
Mgr. Vlčáková, Mgr. Jantošíková a Mgr. Jurkovič.
Toto bol v poradí tretí výlet za odmenu, ktorý
kedy naša škola zorganizovala. Stala sa z toho
tradícia. Prvýkrát sme boli v Tropikáriu v Budapešti, minulý rok vo Viedni v záhradách
paláca Schönbrunn a v ZOO s rovnakým názvom. Teraz na Liptove, v Demänovskej jaskyni a v Tatralandii. Tak čo poviete, neoplatí sa
byť úspešným reprezentantom školy?
Dominika Chrastová, 9. A

v zahraničných rodinách a vtedy sa obracajú
na nás so žiadosťou o pomoc pri ich umiestnení, či už vo Švajčiarsku, Nemecku alebo
v Rakúsku. Táto práca je nevýhodná v tom
zmysle, že ženy musia byť preč od rodiny
niekedy aj 3 mesiace, ale zasa na druhej strane si dobre zarobia. Počet záujemkýň o túto
prácu neustále stúpa, ale stúpajú aj nároky
na znalosť nemeckého jazyka, ktorá je pri
tejto práci už samozrejmosťou. V tejto súvislosti zabezpečujeme v agentúre individuálne kurzy nemčiny a prostredníctvom nášho
partnera aj kurzy pre opatrovateľky. Ďalej
zabezpečujeme dlhodobú prácu či brigády
na farmách v Anglicku, v Holandsku, prácu v hotelierstve pre nemecky hovoriacich
uchádzačov v Rakúsku alebo Nemecku, ale
aj prácu v holandských mäsokombinátoch
a pod. Zváračom, zámočníkom a obrábačom
na CNC strojoch umožňujeme zamestnať
sa v Ostravsku, tiež ďalším, ktorí sú vyučení v strojárstve a v našom regióne už majú
problém zamestnať sa, hľadáme ponuky na

Morave, ale aj na Slovensku. Všetky informácie o voľných pracovných miestach sú
zverejnené na www.kysuckaagentura.sk.
Kysucká agentúra plní aj funkciu informačného
centra. Aký je záujem o túto službu?
Ako informačné centrum mesta poskytujeme rôzne informácie o regióne turistom
a návštevníkom mesta, ale aj tunajším záujemcom, a je ich veru dosť, čo sme aj prekvapené, najmä počas leta. Obracajú sa na nás
s prosbou nielen o konkrétnu radu týkajúcu sa nášho mesta, ale žiadajú si od nás aj
mapy mesta, turistické mapy a ďalší propagačný materiál, ktorý máme zatiaľ vo veľmi
obmedzenom množstve. Od vedenia mesta
sme už ale dostali prísľub, že sa v tejto veci
robia nejaké kroky a čoskoro by nám mali
poskytnúť nový propagačný materiál, takže
sa veľmi tešíme. Často sa stane, že Kysuckú
agentúru navštívi aj obyvateľ nášho mesta či
blízkeho okolia, ktorý potrebuje niečo vybaviť a nevie sa zorientovať na našich úradoch,
aj im pomôžeme, poradíme.

V utorok 11. júna sme sa my, žiaci ZŠ Nábrežná, úspešní v predmetových olympiádach,
športových súťažiach alebo vykonávajúci
predsednícku prácu v školskom parlamente,
vybrali na výlet, ktorý nás mal odmeniť za
naše úsilie a vzornú reprezentáciu školy.
Cesta na Liptov sa niesla v duchu pohody,
nedočkavosti a očakávania. Našou prvou zastávkou bola Demänovská jaskyňa. Strmý výstup Demänovskou dolinou bol pre mnohých
skúškou kondície. Miestami bolo počuť ešte
prudšie dychčanie ako na hodinách telesnej
výchovy. Pred vstupom do jaskyne sme sa

Dve otázky
Kysucká agentúra funguje v našom meste už
jeden rok. Okrem iných služieb obyvateľom
poskytuje nezamestnaným pomoc pri hľadaní
práce. Miera evidovanej nezamestnanosti je
viac ako 14 %, aký je záujem o takúto pomoc?
Najviac nás ľudia navštevujú naozaj kvôli
práci. Do Kysuckej agentúry prichádzajú
nielen nezamestnaní z nášho mesta ale aj
z okolitých obcí. Poskytujeme im informácie
o voľných pracovných pozíciách v regióne,
v SR i v zahraničí a poskytujeme im kontakty na zamestnávateľov. Niektoré voľné
pozície v regióne sa nám nedarí už dlhšie
obsadiť, napr. máme nedostatok automechanikov, šikovných čašníkov, kuchárov, vodičov na kamióny a ďalšie profesie. Mnohým
z nezamestnaných zabezpečujeme prácu
v českých fabrikách na výrobu elektroniky
alebo automobilových komponentov. Stále
viac žien má záujem o prácu opatrovateľky
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sochách, maľbách, organe,
kríži, zvonoch a svätých,
ktorí sú na nich vyobrazení.
Neoddeliteľnú súčasť tvoria
krásne fotografie. Zostavovateľkou je Mgr. Žaneta Šušoliaková. Brožúrka je k dispozícii v predsieni kostola
sv. Jakuba za dobrovoľný
príspevok 1 €.

V uplynulých dňoch uzrela
svetlo sveta nová publikácia
o významnej kultúrnej pamiatke v našom meste. Kniha je sprievodcom po histórii
samotného kostola sv. Jakuba, ale aj Kaplnky sv. Kríža.
Plnofarebná publikácia na
24 stranách prináša informácie o oltároch, obrazoch,

Zdravé aj hendikepované deti spoločne
V rámci Roka sv. Cyrila a Metóda a pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, usporiadal
miestny SSV KNM v spolupráci s Mestom
KNM dňa 6. júna v Dome kultúry v KNM
podujatie pod názvom Deti deťom. Podujatie sa konalo za účasti prednostu ObÚ Žilina Ing. Vladimíra Macáška, viceprimátorky
mesta Ing. Jany Svrčkovej a ďalších.
V kultúrnom programe sa predstavili žiaci
a klienti: ZUŠ KNM, DSS pre deti a dospelých
Čadca – Horelica, Detského domova Bytča –
KNM, Centra sociálnych služieb Fantázia,
Belanského ul., MŠ Litovelská, Špeciálnej
základnej školy KNM a mažoretky Asanka.

Každé jedno vystúpenie bolo jedinečné a originálne, striedal sa spev, tanec a hovorené
slovo. Hodnotným prínosom tohto podujatia je to, že spolu so zdravými deťmi vystupovali aj deti hendikepované. Moderátorkou
bola Mgr. Alenka Ďuriaková zo ZUŠ KNM.
Sponzorom bol miestny SSV KNM s finančným prispením primátora mesta Ing. Jána
Hartela, prednostu ObÚ Žilina Ing. Vladimíra Macáška a ďalších.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh podujatia.
Magda Harceková

Talenty 2013
Víťazi okresných kôl postupových súťaží
a olympiád sa stretli v dome kultúry. V úvode sa im prihovoril primátor KNM Ing. Ján
Hartel. Vo svojom vystúpení ocenil ich húževnatosť, úsilie a vedomosti. Poďakoval za
reprezentáciu mesta a jeho propagáciu mimo
regiónu. Žiaci si z rúk Mgr. Ladislava Vendrinského, vedúceho odb. školstva MsÚ KNM ako
i pani riaditeľky CVČ Mgr. Kamily Bendovej
prevzali vecné odmeny a diplomy.
Ocenení boli úspešní účastníci olympiád z anglického, nemeckého a slovenského jazyka,
dejepisnej, chemickej, fyzikálnej, biologickej,
geografickej a matematickej olympiády. Odmeny si prevzali aj žiaci - úspešní tvorcovia
literárnych a výtvarných prác súťaže Európa
v škole a riešitelia matematickej súťaže Pytagoriáda. V oblasti športu boli ocenení najaktívnejší jednotlivci mesta a najaktívnejšia škola - ZŠ Nábrežná.
Vedenie CVČ je organizátorom okresných súťaží aj v oblasti prednesu poézie, rozprávky
a povesti.
V kultúrnom programe účinkovali členovia záujmových krúžkov CVČ: dievčenská spevácka
skupina Vajčovky, CHSS Vajčovskí junáčkovia,
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ľudová hudba Vajčovská muzička a dievčatá z tanečného štúdia Dreams. Veľmi pekné
vystúpenie malo akordeónové trio a husle
zo ZUŠ KNM, tanečný odbor sa predstavil
tancom Hej, siňora... Oceneným zaspievali
aj víťazky speváckej súťaže Slávik Slovenska
Tatiana Jantová, Nina Kavacká a Júlia Mrmusová, so svojou choreografiou vystúpili členky
ZÚ Zumba pri CVČ. Prekvapením dopoludnia
bolo vystúpenie v minulosti tiež úspešného
žiaka v speváckych súťažiach a člena krúžku
CVČ Jožka Pavlusíka, víťaza televíznej súťaže
Československo má talent.
V záverečnom slove Mgr. Kamila Bendová poďakovala pedagógom, ktorí žiakov na tieto súťaže a olympiády pripravovali nielen počas vyučovania ale aj vo svojom voľnom čase, členom
komisií, ktorí v spolupráci so zamestnancami
CVČ prípravu a realizáciu olympiád a súťaží
bez problémov zvládajú už dlhé roky. Samotné
poďakovanie patrí tiež vedúcim a členom záujmových krúžkov CVČ KNM, učiteľom ZUŠ
KNM a CVČ Čadca, ktorí sa obetavo venujú
rozvíjaniu talentov a ich vystúpením spríjemnili toto slávnostné dopoludnie.
Mgr. Kamila Bendová

Letný výpožičný čas
Mestská knižnica KNM oznamuje svojim
stálym čitateľom, že v letných mesiacoch
júl a august je upravený výpožičný čas nasledovne:
Oddelenie pre dospelých:
PO-PI: 09,00 – 17,00 hod.
SO, NE, sviatky: zatvorené
Oddelenie pre deti a mládež:
PO-PI: 10,00 – 17,00 hod.
SO, NE, sviatky: zatvorené

Žiaci gymnázia bodovali
Kysucké múzeum v Čadci, inštitúcia
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, toho
roku zorganizovalo súťaž v písaní úvah
a esejí na tému Historická osobnosť
Kysúc. Najfrekventovanejším menom
použitým v súťažných prácach bol nezabudnuteľný Jozef Kroner. Neľahkej
úlohy vyhodnocovania súťažných prác
sa zhostila porota v zložení Miloš Jesenský, riaditeľ Kysuckého múzea, Adam
Buchta, Martin Turóci a Veronika Pauková historici Kysuckého múzea. Na
základe spoločného verdiktu porotcov
víťazné priečky napokon obsadili títo
žiaci:
Kategória Žiaci 2. stupňa základných škôl
1. miesto Dominika Chrastová – ZUŠ
Kysucké Nové Mesto (Mesačný muž)
2. miesto Dominika Baculová – ZŠ s MŠ
Podzávoz Čadca (Historická osobnosť
Kysúc)
3. miesto Natália Závodníková – ZŠ E.
A. Cernana Vysoká nad Kysucou (Jozef
Kroner)
Kategória Študenti stredných škôl
1. miesto Karin Šutáková – Gymnázium
Kysucké Nové Mesto (Karol Kállay)
2. miesto Dávid Súkeník – Gymnázium
Kysucké Nové Mesto (Eugene Cernan)
3. miesto Daniela Čepelová – Gymnázium Kysucké Nové Mesto (Jozef Kroner)
Vyhlásenie výsledkov a konečného poradia súťažiacich spojené s odovzdávaním zaujímavých vecných cien sa konalo
17. júna v priestoroch Kysuckého múzea
v Čadci. Touto cestou víťazom gratulujeme, pričom pochvala patrí aj ostatným
žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.
Mgr. Veronika Pauková,
Kysucké múzeum v Čadci
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Kostol sv. Jakuba slovom aj obrazom

abc

Finančné vzdelávanie študentov SOŠ strojníckej
„Iba finančne gramotný občan má šancu pochopiť a prežiť súčasné reformy.“
Stredná odborná škola strojnícka v KNM sa
zapojila do programu: Škola rodinných financií, ktorý realizuje a je financovaný Nadáciou
pre deti Slovenska.

Do programu sa zapojila projektom „Finančné
vzdelávanie študentov SOŠs“, ktorý sa začal
realizovať v apríli 2013. Cieľom projektu je,
aby si študenti osvojili základné princípy obozretného hospodárenia s peniazmi a ako získať
peniaze na trhu práce nájdením vhodného za-

mestnania. Prednášky sa konajú v priestoroch
školy v učebni kontinuálneho vzdelávania.
Lektorom projektu je Mgr. Janka Babuljaková, koordinátormi projektu Ing. Katarína Rudincová a Ing. Miroslava Kekelyová.

Škola v prírode

sa ani nenazdali a deň za dňom sa míňali ako
na bežiacom páse. Každé dopoludnie sme sa
venovali výchovno-vzdelávacej činnosti. Popoludnie a večer sme zasvätili kultúrno–športovým aktivitám. Okrem iného sme navštívili
Považské múzeum s expozíciou Juraja Jánošíka, kde sme si pozreli krátky dokument o Jánošíkovi a živote v Terchovej, tiež Terchovský
betlehem, ktorý je umiestnený v kostole Sv.
Cyrila a Metoda, Aquapark a športovú halu

Terchovec a Minizoo v Terchovskej záhrade,
kde sa deti vozili na poníkovi. Nemohli sme
zabudnúť na obrovskú sochu Juraja Jánošíka
umiestnenú na Vŕškoch, s ktorou sme vždy
pohľadom z okna ráno vstávali a večer zaspávali. Hodnotiť túto aktivitu by mali predovšetkým deti. Viacero z nich ju posudzovalo
slovami: „Na budúci rok idem zas...“.

Od 3. do 7. júna sme prežili nádherné chvíle v škole v prírode v Terchovej. Ubytovaní
sme boli v hoteli, ktorý sa nachádza priamo
v centre obce Terchová len na skok do Vrátnej
doliny a národného parku Malá Fatra. Hoci
prvé dva dni nášho pobytu boli upršané, celodenný program sme mali taký pestrý, že sme

ŠKOLSTVO

Výletníci zo školského klubu
Neobyčajný deň zažili v júnovú stredu popoludní deti zo Školského klubu pri ZŠ
Clementisova. Navštívili Kaštieľ v Radoli,
kde sa naučili a spoznali, ako bývali meštianske rodiny v dvoch najstarších mestách
na Kysuciach - v Kysuckom Novom Meste
a v Čadci.
Najzaujímavejšia pre žiakov bola expozícia,
ktorá prezentuje dejiny od mladšieho paleolitu po stredovek. Pri pohľade na mamutie
mláďa sa deťom rozžiarili očká. Chlapcov

Paríž ukázal svoje čaro
„Bonjour de Paris,“ písali žiaci ZŠ Nábrežná a ZŠ Dolinský potok rodičom v utorok
4. júna. V tento deň ráno šťastne dorazili do
Paríža a vítalo ich slnko nad Eiffelovkou.
ZŠ Nábrežná opäť zorganizovala v spolupráci
s CK FIFO exkurziu. Naším cieľom bol najskôr Paríž: mesto snov, lásky a módy. Neskôr
sme sa presunuli do Londýna.
Všetci sa tešili na 300 m vysokú dámu Eiffelovku, ktorú zdolali hneď v utorok doobeda.
Rovnako boli zvedaví na Víťazný oblúk, či
Chrám Matky božej Notre Dame. Najväčší
bulvár sveta napokon vyskúšal nohy všetkých odvážlivcov, ktorí pobehovali po parížskych uliciach a s nadšením kupovali malé
Eiffelovky. Ráno sme sa posilnili kontinentálnymi raňajkami, typickou francúzskou
brioškou a bagetou a hybaj ešte na chvíľu do
Paríža. Čakal nás Montmartre, štvrť umelcov
a sídlo Baziliky Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Poobede sme sa vydali na sever prejsť La
Manche, ako to kedysi urobil Wiliam Dobyvateľ a doraziť do Allhallows.

Londýn bol na pláne ďalšie dva dni. Pod dohľadom Big Benu sme si dopriali pohľad na
Londýnske oko a Dómy parlamentu, najfotografovanejšie dominanty veľkomesta. Prešli
sme okolo Downing Street, oddýchli sme na
Trafalgarskom námestí, odkiaľ sme pokračovali smerom k Buckinghamskému palácu,
kde sa akurát zbiehala britská aristokracia

na záhradnú slávnosť ku kráľovnej. Páni vo
frakoch a dámy v úžasných klobúkoch sme
nemohli prehliadnuť! Celý deň sme ukončili
očakávanými nákupmi na Oxford Street.

Mgr. Jarmila Bandurová, ZŠ Nábrežná
zaujali zbrane, ktorými muži lovili zver na
poľovačkách.
O svete alchymistov nám porozprávala
pani sprievodkyňa a my sme mohli vidieť,
ako sa v tejto dobe varili rôzne „lektvary“,
čarovné nápoje a liečivé vodičky.
Na záver si deti vytvorili krásne hrady,
kaštiele a zámky z papiera, ktoré im pripravila pani sprievodkyňa. Deťúrence si
odniesli svoje výtvory a malý darček so sebou domov a ešte aj na druhý deň v škole
rozprávali o zážitkoch z kaštieľa.
M. Sekerová, V. Kantoríková,
ZŠ Clementisova
Nad ránom sme sa zobudili na klopanie dažďa na strechu karavánu. Pršalo. Kým sme
však dorazili do City of London, nebolo po
daždi ani stopy. Očakávala nás impozantná Katedrála Sv. Pavla. Náš sprievodca nám
prezradil rôzne pikošky a plní informácii sme
prešli Milléniovým mostom na druhý breh
rieky Temža. Pomaly sa nám otvárala scenéria na belasý zdvíhací most Tower Bridge
a londýnsku pevnosť, za múrmi ktorej sa
skrývajú korunovačné klenoty. Keďže ku
škole patria nové informácie, odskočili sme
si do Prírodovedného múzea na dinosaury,
vývoj človeka, no boli aj takí, ktorí si pozreli
nerasty a diamanty. Svoje komunikačné znalosti v angličtine si všetci precvičili pri ďalšej
nákupnej horúčke, ktorá ukončila posledný
deň v Londýne.
Na druhý deň ráno sme sa už vydali na cestu
do Canterbury, stredovekého mesta na juhu
Anglicka. Strávili sme tam niekoľko hodín.
Ešte posledné zbohom Británii a už sa cesta míňala a odsypávali sa posledné minúty
mimo Slovenska.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
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OPUSTILI NÁS
Anna Kafčáková, Daniel Sucháň, Lukáš Mackovič, Viktória Jakubíková, Patrik Chupáč,
Damien Inšpektor, Viktória
Kučeráková, Šimon Bučko,
Filip Bačík, Tomáš Vršánsky,
Ondrej Paľuch, Adrián Fech,
Matúš Šmehyl, Jakub Regec,
Jakub Habrun a Adam Habrun
(dvojčatá).

MANŽELSTVO UZAVRELI
Lukáš Rusnák
a Zuzana Herfel

Július ADÁMEK
Kristína PAPÁNOVÁ
Peter GREGVOREK
Margita SKOTÁKOVÁ
Miroslav JÁTI
Stanislav BELÁČEK
Štefan HVOLKA
Margita KASAJOVÁ
Mária FROLOVÁ
Milan JEDINÁK
Matilda BOBÁKOVÁ
Irena KRIŠTIAKOVÁ
Michal HEĽO
Mária KORCHÁNOVÁ

Martin Bršlík
a Gabriela Kováčová

Poďakovanie

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

5.7.2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

6.7.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

7.7.2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

13.7.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

14.7.2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

20.7.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

21.7.2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

27.7. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

28.7.2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297



Klub SM KNM zo srdca ďakuje obyvateľom Mesta KNM a širokého
okolia, ktorí dňa 29. mája podporili finančnými darmi verejnú zbierku
Deň slnečníc v rámci Svetového dňa sclerosis multipex. Veľké ďakujem
patrí šiestim študentom SPŠ KNM, ktorí sa veľkou mierou pričinili na
úspechu zbierky v uliciach mesta, nakoľko chôdza je náš veľký problém.
Všetky finančné príspevky budú využité na našu klubovú činnosť v boji
s touto nevyliečiteľnou chorobou.
M. Vavricová, predseda Klubu SM KNM

PRIANIE
Prajem všetkým žiakom a študentom príjemné prežitie prázdnin.
Rovnako prajem všetkým pedagógom aj prevádzkovým pracovníkom, aby si odpočinuli od školského stresu a duševne sa odreagovali. Všetci si to zaslúžite! Nech v septembri 2013 začnete
s nadhľadom školský rok, preto prežite prázdniny príjemne, veselo
a naplno, v zdraví a pohode.
Ing. Vladimír Macášek

Výlet na farme

INZERCIA
a	Opatera detí v malom kolektíve, v rodinnom dome so záhradou.
Tel. 0908 870737, 0908 068000.
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 35 m2, úžitková 80 m2. 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

Zvesti

 61 rokov
 85 rokov
 68 rokov
 83 rokov
 50 rokov
 69 rokov
 61 rokov
 71 rokov
 89 rokov
 50 rokov
 85 rokov
 79 rokov
 24 rokov
 76 rokov

Aj keď počasie bolo upršané, predsa sa klienti zo zariadenia ZpS a DSS
v KNM rozhodli, že dňa 4. júna pôjdu na malý výlet. Ich cieľom bola
farma v Rakovej. V priestoroch farmy ich čakalo veľa zaujímavostí. Videli kravy aj teliatka, ovce aj malé barančeky, ktoré sa predávajú aj pre
domácnosti. Zaujímavosťou pre nich boli aj moderné haly, v ktorých
sa chovali malé vyliahnuté kuriatka a „umelá kvočka“, ako sa nazýva
inkubátor pre malé kuriatka. Najatraktívnejšou časťou farmy bola koniareň s krásnymi westernovými koníkmi, na ktorých sa dá v rámci
hipoterapie aj jazdiť. Nemenej pútavou bola aj syráreň, produkujúca
rôzne druhy výrobkov z kravského a ovčieho mlieka. Tieto výrobky si
zakúpili v predajni nachádzajúcej sa v areáli farmy. Farmou nás sprevádzal Ing. Jozef Čimbora, ktorému sa chceme týmto poďakovať za
príjemné dopoludnie.
Mgr. Anna Kocifajová, ergoterapeut
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

NARODENIE DETÍ

SPOMIENKY
Na kraji cesty anjel stál,
ten anjel v očiach slzy mal.
Vedel, že Ťa so sebou odnesie
a nám veľkú bolesť prinesie.
Pán si Ťa k sebe povolal,
aby Ťa večným pokojom za Tvoju lásku
a dobrotu obdaroval.
Dňa 7. 7. 2013 si pripomíname 13. smutné
výročie úmrtia
Stanislava HLINU z Nesluše.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú rodičia,
sestra Lenka a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 14. 7. 2013 si pripomíname 3. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, starkého
Michal PETRUŇA
S láskou spomína manželka, synovia, vnučky
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Anjelský šepot počuť v diali, spomienka na
Teba nám srdce hladí.
Plameň Tvojej sviece vyhasol, no v našich
srdciach oheň lásky nezhasol.
Palko BUČEK z Kys. Nového Mesta
Dňa 4. 7. si pripomíname 4. výročie úmrtia
nášho drahého otca. Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu vo svojich srdciach tichú
spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína dcéra Lýdia
a syn Milan s rodinou.
Rád som žil, rád som pracoval, rád som Vás mal.
Ako zlomený kvietok som padol, že nemohol
som zavolať: Zbohom buďte všetci moji milí.
Odišiel som tam, odkiaľ sa nevrátim k Vám.
Ticho a pokoj mi prajte a v srdci večnú
spomienku na mňa zachovajte.
Dňa 15. 6. 2013 sme si pripomenuli 8. smutné
výročie, čo nás opustil náš milovaný manžel,
otec, syn, švagor, brat a dedko
Adam ŠULGAN z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína celá rodina.
Očiam si odišla, v srdciach si ostala.
Dňa 13. 7. uplynie 8 rokov, čo nás opustila
mama a starká
Eva ŠKORVAGOVÁ
Spomína dcéra Gabriela a vnuk Erik.

Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Teba ostávajú v nás.
Dňa 10. 7. uplynulo 8 rokov, čo nás opustil
Anton SVRČEK z Radole.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Na kraji cesty anjel stál,
ten anjel v očiach slzy mal.
Vedel, že Ťa odnesie
a nám tým veľkú bolesť prinesie.
Sú to už 2 roky, čo srdiečko nebije. Tíško si
zaspal, zanechal všetko, čo si rád mal.
Pozeráme hore k nebesiam,
vieme, že si niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame a na Teba,
drahý, s láskou spomíname. Niet lekára na
smútok, ktorý v duši máme dodnes, len kytičku
kvetov na chladný kameň môžeme položiť
a zašepkať: „Chýbaš nám.“
A s bolesťou horkú slzu vyroniť. Už ťa neprebudí
slnko, ani krásny deň, spi sladko, snívaj svoj
večný sen.
Dňa 25. 6. 2013 sme si pripomenuli 2. smutné
výročie úmrtia nášho ocka
Jaroslava ČELKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a vďakou spomína manželka, dcéry, syn,
zaťovia, vnúčatá, sestry, svokrovci a celá rodina.
Kytička kvetov, zapálená sviečka, tiché
rozjímanie.
Zavretá kniha života, už len spomínanie.
Dňa 5. 7. 2013 si pripomenieme 6. výročie
úmrtia manželky, mamičky a babky
Márie ZJAVKOVEJ z Kys. N. Mesta
S úctou a láskou spomína celá rodina
a kolegovia.
Je tomu rok, čo 18. júla 2012 zastalo láskavé srdce
nášho drahého manžela, otca, švagra, dedka
Ing. Teodora OČKA.
Odišiel nám potichučky, bez slova a bez rozlúčky.
S láskou na neho spomíname a navždy si ho
v našich srdciach uchováme. Nie je dňa, kedy by
sme si ho nepripomínali a aj touto cestou mu do
neba odkazujeme, že nám neskutočne chýba...
I keď nie fyzicky, ale stále je tu s nami.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIA
„Kto v srdciach žije, nikdy neodišiel…“
Úprimné Pán Boh zaplať rodine, príbuzným
i známym, ktorí dňa 31. 5. 2013 odprevadili do
večnosti našu drahú
Margitu SKOTÁKOVÚ
Usnula tíško, v hlbokej viere a pokore v 83. roku
života.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s mojim
manželom, našim otcom, dedkom, švagrom
Júliusom ADÁMKOM z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorý nás opustil 22. 5. 2013 vo veku 61 rokov.
Smútiaca rodina.

Zvesti
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Správne znenie tajničky z čísla 6/2013 znie:
„...nikdy nič nedokončíte.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Milka Grečnárová, Komenského 1140, KNM – 6,00 €, 2. Mária
Rajteková, Ochodnica 515 – 5,00 €,

3. Mária Majchráková, Clementisova
1048, 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 7/2013 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do
Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.
7. 2013.

Plínius: Má sa ......................................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky
lí, Mlsna,
Amo, Ate,
Atair, alma,
arén

mestská
časť (skr.)

mongolská
prístroj na
jednotka
striekanie
objemu

nám
patriaca

nech, po
česky

americký
štát

ľudový
rozprávač

planétka

rastlinné
maslo

3. časť
tajničky
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obyvateľ
obce Orlové

sparno
(zastar.)
ValérVendrinský

1. časť
tajničky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

hviezda
(Orol)
samica osla
drevnatá
rastlina
s kmeňom

riaditeľ
školy (skr.)
2. časť
tajničky

prestal
hovoriť
popevok
značka
mydla
ženské
meno

rehotal sa
indická
tanečnica
Slud. Volume Index

rúbe

nanovolt
(zn.)
cudzie muž.
meno
španielsky
člen

tvrdý cukrík

vyvaľuj oči
kypri
pluhom

ohavník

dolná
končatina

máčala

aromatický
uhľovodík

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 6/2013 znie: „blýskavica“. Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní výhercovia: Martin a Tomáš
Trnka, Dolný Vadičov 26. 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. 07. 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. 7. 2013, získa vecnú odmenu.
POZOR! Tento mesiac súťažíte o 2 vstupenky na kolotoč, preto nezabudnite pripísať aj telefonický kontakt.
ValérVendrinský

Zvesti

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

L
L
L
L
L
L
L
L

1. Nočný vták.
2. Liečivé prostriedky.
3. Pilot.
4. Patriaca Leovi.
5. Prudký dážď.
6. Zvlečená hadia koža.
7. Časť nohy.
8. Ženské meno.
pomôcka: Laura, lelek
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Asanky víťazili všade, kam prišli
Pätnásť chorvátskych tunelov priviedlo Asanky k zisku šestnástich medailí. Prvý júnový
víkend trávili dievčatá zo súboru súťažne v Rijeke. V sobotu sa súťažilo v malých formáciách
a kategóriách najskôr baton (palička), potom
pom poms (strapce) a nakoniec mix (palička +
strapce), flag (vlajky) a tanec s rekvizitou vo vekových skupinách kadet, junior, senior. Vyhlásenie výsledkov všetkých potešilo:
Kategória kadet: sólo baton - 1. miesto (Čičalová); trio baton - 1. miesto (Čičalová, Purašová,
Stolariková); mini baton - 1. miesto; sólo pom-pom - 2. miesto (Gazdíková) duo pom-pom - 3.
miesto (Gazdíková, Martišková); mini pom-pom - 2. miesto; mini mix - 1. miesto
Kategória junior: trio baton - 1. miesto (Vajdová, Panáková, Trúchla); mini baton - 1. miesto;
sólo pom-pom - 2. miesto (Trúchla)

Kategória senior: sólo baton - 3. miesto (Pavlusová); sólo 2 baton - 1. miesto (Čelková); trio
baton - 3. miesto (Šaranová, Kyzeková, Jureková); duo pom-pom - 4. miesto (Mikitiuková,
Vlčková); mini mix - 2. miesto (Mikitiuková, Šaranová, Pavlusová, Ševčíková, Kyzeková, Jureková, Čelková)
V nedeľu, tesne pred obedom sa súťažilo v pochodovom defilé, ktoré malo súťažnú trať na
pláži. Stačilo trošku ďalej hodiť paličku a bola by
sa okúpala. Poobede sa súťažilo vo veľkých choreografiách. Najskôr sa predstavili mladšie dievčatá, kadetky so svojou Popoluškou a potom
prišli na tanečný parket policajtky – juniorky.
V kadetkách si celoročnou tvrdou prácou zaslúžili krásne prvé miesto Asanky. Prvé miesto
v kategórii veľká skupina junior tiež získali
Asanky. Ale to nebolo všetko, porota udelila

ŠPORT

Čuhársky Streetball
V sobotu 22. júna sa na Námestí slobody po roku
opäť športovalo. Ráno o 8:00 sa na treťom ročníku Čuhárskeho Streetballu a zároveň poslednej
zástavke série turnajov Streetball Proti Rakovine 2013 zišlo 25 tímov, aby si zahrali v štyroch
kategóriách a nazbierali posledné možné body
pre postup do Libex final 4 – SPR 2013 (5. júl
2013 v Žiline). Ani štvrtý turnaj série sa nevyhol
nepriaznivému počasiu. Pre búrku a krupobitie
sme museli na pár minút prerušiť ostávajúce
dva finálové zápasy, ale našťastie zápasy sa odohrali pod holým nebom s menším oneskorením.
Po týchto dvoch súbojoch, kde nechýbala zdravá
súťaživosť a napätie, prišlo na rad vyhodnotenie
a opäť silná búrka.
Vzácne medaile na krk víťazom vešala na krk
kapitánka mestského volejbalového tímu a zároveň najlepšia plážová volejbalistka v KNM
Miška Špiláková.
Výsledky ČS 2013:
Muži: 1. Stará škola (Roman Jantošík, Zdeněk
Remenec, Jozef Šoška, Anton Šoška)
2. Slou mou (Michal Podhorský, Michal Dobroň,

Martin Sládek)
3. Bad Boyz (Viliam Poništ, Tomáš Bradler, Matej Pilka, Andrej Mravec)
Mix: 1. ZOO v rozkroku (Jozef Šoška, Michal
Podhorský, Marián Podhorský, Martina Ďuranová, Mária Felixová)
2. Old School (Anton Šoška, Soňa Stránska, Roman Jantošík, Peter Martiniak)
3. Marťania (Marián Škubák, Viliam Poništ, Milan Bobuľa, Simona Hofferová)
Do 18 rokov: 1. Druhá Lajna (Lukáš Kamenišťák,
Ľuboš Mišík, Peter Janec, Martin Veselý)
2. Slabé kusy (Miroslav Frnčo, Marián Kuzma,
Lukáš Palúch)
3. HADI (Lukáš Zajaček, Štefan Michalec, Tomáš Májek, Michal Chudej)
Do 14 rokov: 1. Tanečníčky spod hája (Karolína
Chovancová, Alica Gápová, Nikola Majerčíková,
Natália Zvaríková)
Najlepším hráčom turnaja sa stal Tono Šoška zo
Žiliny. V trojkovej súťaži si prvenstvo vystrieľal Majo Škubák zo Žiliny. Trofej za víťazstvo
v trestných hodoch si domov odniesla Miška Va-

Okresné športové hry seniorov
I keď záhrada Denného centra Klub 75 na Belanského ulici nie je až taká veľká, predsa sa
v nej uskutočnil dňa 12. júna športový deň
seniorov okresu Kysucké Nové Mesto. Zišli sa
tam zástupcovia 5-tich základných organizácií
Jednoty dôchodcov na Slovensku, a to z Radole, Rudiny, Kysuckého Lieskovca, Ochodnice
a samozrejme najväčší počet bol z nášho mesta.
Počasie bolo sľubné a nechýbala ani dobrá
športová nálada. Seniorskí športovci s odva-

hou podávali skvelé výkony s granátom, guľou,
váľkom. I streľba z pušky mnohým nerobila
problémy. Hra s kolkami alebo šípkami bola
skutočnou zábavou. Pri stolnom tenise sa tiež
mnohí zapotili.
Po vyhodnotení sme sa občerstvili kapustníkmi, ktoré nám upiekli členky ZO-JDS Kysucký
Lieskovec. Súťaže sa zúčastnilo 38 športovcov
a mnohí seniori prišli povzbudzovať. Medzi
najúspešnejších patrili: Vladimír Mičuda, On-

mimoriadnu cenu za najlepšiu a najkrajšiu choreografiu súťaže a získali ju opäť Asanky, medailu prevzala vedúca súboru Tonka Vnuková.
Nasledujúci víkend, 7. - 9. júna sa konali Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe
v Trenčíne. Dievčatá v silnej konkurencii 33 súborov z celého Slovenska získali 7 titulov, ktoré
im zabezpečili postup na Majstrovstvá Európy,
ktoré sa budú konať v auguste v Maďarskom
meste Tatabánya.
Do tretice sa mažoretky v sobotu 22. júna zúčastnili medzinárodnej súťaže Prešporský pohár 2013 v Bratislave. Opäť potvrdili, že patria
medzi slovenskú špičku. Dosiahli výborné výsledky, päťkrát zlato, dvakrát striebro a trikrát
bronz. Na krku si spoločne priniesli 82 medailí.
Touto cestou sa chceme poďakovať Mestu Kysucké Nové Mesto, MŠKS a rodičom za podporu, dievčatám za peknú reprezentáciu mesta
a trénerkám za prípravu.
Ing. Marianna Bugáňová, trénerka súboru
lováž tiež zo Žiliny. Štartovné zo spomínaných
súťaži je určené pre Ligu Proti Rakovine Žilina
a v rámci série sa pre ňu vyzbieralo už 700 €.
Za tretí ročník ČS 2013 ďakujem: Všetkým zúčastneným, Romanovi Jantošíkovi, chalanom
za drinu pred a po turnaji, rod. Purašovej, Soni,
Miške, rozhodcom, Nadačnému fondu KIA Motors Slovakia v nadácii Pontis, Alenke Minárovej
a penziónu Astra v Podhájskej, Lucke Ciganíkovej a Fitness centru Riecky, p. poslancovi Ivanovi
Poláčkovi, Ivanovi Konušíkovi a OK PUB-u, Tomášovi Bojkovi, Cool Club, Grewit a tým, ktorí
prispeli dvoma percentami z dane a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácií ČS 2013.
Radoslav Puraš

drej Bieleš, Božena Kukanová, Tonka Chyláková, Jaroslav Somorovský, družstvo Milana
Palčiska, všetci z KNM, ďalej to bolo družstvo
Emila Čečku z Ochodnice, družstvo Marty Slezákovej z Kysuckého Lieskovca, družstvo Antónie Dolinovej z Radole a družstvo Rudolfa
Pieseckého z Rudiny.
Už teraz sa tešíme na Športové hry seniorov Žilinského kraja, ktoré organizuje OO-JDS KNM
dňa 11. júla 2013 na štadióne za účasti vzácnych hostí zo Žiliny a primátora nášho mesta.
Príďte nás povzbudiť!
OV-JDS KNM
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Pre všetky deti a fanúšikov in-line korčuľovania, mesto opäť pripravilo uzáveru
Komenského ulice od križovatky pri fare
po Kysuckú ulicu. Takto sa každý víkend
vytvorí bezpečné miesto na športovanie

pre širokú verejnosť. Ulica bude uzavretá v čase od 14,00 do 20,00 hod. každý
piatok, sobotu a nedeľu od 29. júna do
1. septembra 2013.

3. ročník Kocka Cup

DOGS, KAMENCE, FC PALENE, MLADÉ
PILKY, TONA, všetci sú z KNM. V našom
okresnom meste sa nachádza hokejbalová
základňa. Nie je problém nájsť veľa hráčov
a usporiadať turnaj, na ktorom sa ideme
v prvom rade zabaviť a pobaviť ľudí, ktorých touto cestou chcem srdečne pozvať.
Pre hráčov je zabezpečené občerstvenie,
pivo i kofola. Pre víťazov sú pripravené
vecné ceny. Ocenenia naj brankár, naj hráč
a najlepší strelec. Turnaj sa hrá systémom
dve tabuľky po štyri mužstvá, v tabuľke
hrá každý s každým. Dve mužstvá z tabuľky postupujú do semifinále, lepší z dvojice
semifinalistov do finále a porazený tím si
zahrá o tretie miesto. Hrací čas je 2 x 12
minút čistého času. Z roka na rok úroveň
turnaja stúpa. Pozývam všetkých športových i nešportových fanúšikov. Hokejbal
má v našom meste veľké zázemie, bola by
veľká škoda premeškať takúto výbornú akciu a nespoznať športovcov, ktorí zviditeľnili našu krajinu.
Monika Školníková

Dňa 27. 7. 2013 sa na ihrisku pri ZŠ Clementisova KNM uskutoční už 3. ročník
hokejbalového turnaja - Jakubovský Kocka Cup. Keďže sa tento spomínaný turnaj
hráva práve cez víkend počas Jakubovských
hodov, stal sa už tradíciou.
Hlavný stánok sa bude nachádzať v Pivovare Kocka. Predpokladaný počet mužstiev
je osem. Obhajovať titul, a tak bojovať už
o svoje tretie prvenstvo v turnaji, budú
MODRÉ BLESKY na čele s hviezdnym
triom: Radoslav Kandrik, Dušan Sobol
a účastník majstrovstiev sveta 2013 v Toronte Peter Altman. Hostiteľské mužstvo
KOCKA TEAM bude mať vo svojich radoch
Pavla Slováka, niekoľkonásobného slovenského reprezentanta a účastníka majstrovstiev sveta 2013 v Toronte, držiteľa troch
medailí a niekoľkých osobných ocenení,
najlepšieho útočníka majstrovstiev sveta
do 20 rokov, najlepšieho juniorského hráča sveta do 20 rokov za rok 2008 a usporiadateľa turnaja. Mútiť vodu s ním bude
Peter Bestvina a mladá hokejová nádej
Matej Macek. Ďalšie tímy: OLD BOYS,

Olympiáda
pre najmenších
Napriek všeobecnej mienke, že deťom chýba
chuť hýbať sa, zorganizovanie športovej olympiády pre deti predškolského veku bolo príkladom toho, že keď sú deti správne motivované,
vedia prejaviť nielen obrovské nasadenie, ale
zároveň sa spolupodieľať na skvelej športovej
atmosfére. Tretieho ročníka vydarenej akcie,
ktorú pravidelne na konci školského roku pripravuje predmetová komisia telesnej výchovy
na ZŠ Nábrežná ulica v spolupráci s CVČ v KNM
sa zúčastnilo bezmála 80 detí z MŠ Komenského ul. a MŠ Ul. 9. mája.
Deti si zmerali svoje sily v disciplínach beh na
30 m, prekážková dráha, skok do diaľky z miesta, hod loptičkami na kruhový cieľ a atmosféru
vygradovala štafeta na 7 x 40 m. Cieľom tohto
stretnutia bola predovšetkým zábava a potešenie
z pohybu. O tom, že táto akcia deti naozaj potešila, nemusíme vôbec pochybovať. Dôkazom boli
šťastné a usmiate tváre malých olympionikov. Za
vynikajúce športové výkony dostali tí najlepší
medaily a vecné ceny, všetky deti sladké odmeny.
Sponzorsky podujatie podporila Rodičovská rada
pri ZŠ Nábrežná, CVČ v KNM a pán Dušan Mičian, poslanec VÚC a MsZ v KNM. Už teraz všetci
vyjadrili želanie, že o rok sa iste zasa stretneme.
Veď len v zdravom tele prebýva zdravý duch.

Tenisový retro turnaj vo štvorhrách
Dňa 22. 6. 2013 sa v priestoroch tenisového
klubu uskutočnil 4. ročník tenisového retro
turnaja vo štvorhrách. Hráči sa na kurtoch
preniesli do minulosti, kedy sa tenis hral
s drevenými raketami, bielymi loptičkami
a v bielom oblečení. Turnaj prebiehal v radostnej atmosfére za veľkého počtu divákov. Zúčastnených bolo 32 hráčov, ktorí
v skupinách zvádzali boje o postup do finálovej osmičky. Víťazmi sa stali bratia Šimon
a Matúš Ševčíkovci. Druhé miesto obsadila
dievčenská dvojica Laura Janíčková a Anna
Chovanová. Tretie miesto dvojice Tomáš a Matúš Ševčíkovci
a Rudolf a Boris Drexlerovci.
V rámci akcie bol pripravený aj
program pre najmenších tenistov. Tí si zahrali svoj prvý tenisový turnaj, kde zažili skutočnú
turnajovú atmosféru. Za svoju
snahu a predvedené výkony boli
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odmenení všetci medailami a diplomami.
Akcie sa zúčastnilo
okolo 90 ľudí, pre
ktorých bol pripravený kotlíkový guláš.
Podujatie organizoval
a financoval Tenisový klub KNM a účasť
aj občerstvenie bolo
zdarma.
Mgr. Igor Janíček
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ŠPORT

Uzavretie ulice pre korčuliarov

01. 07. 2013 - 31. 08. 2013
Letné lúskanie
Mestská knižnica KNM
Jedenásty ročník súťaže v riešení a lúštení hádaniek a hlavolamov. Hárok s letným lúskaním si
môžete vyzdvihnúť v knižnici a správne znenie
priniesť do konca mesiaca august.

KULTÚRNE SPEKTRUM

07. 07. 2013, 17,00 hod.
Niagara a Štefan Belák
Námestie slobody KNM

Vystúpenie country skupiny Niagara a speváka
Štefana Beláka v rámci programu Kysucké kultúrne leto 2013.
11. 07. 2013, 10,00 hod.
Krajské športové hry seniorov
Futbalový štadión KNM
VI. ročník Krajských športových hier seniorov.
Seniori z okresov Žilinského kraja si zmerajú svoje schopnosti v behu, hode granátom, streľbe zo
vzduchovej pušky, v stolnom tenise, šachu či petangu.
14. 07. 2013
Nedeľa tradícií
Kaštieľ Radoľa
Divadlo na hojdačke, divadelný súbor DIDERO,
tvorivé dielne ľudových remesiel.

Bažant Kinematograf 2013
Námestie slobody KNM
11. ročník premietania slovenských a českých filmov pod
holým nebom v znamení rozlúčky s filmovým pásom. Okrem hlavného filmu sa predstavia krátke
a zábavné predfilmy od významných slovenských
tvorcov. Vstup voľný.
22. 07. 2013, 21,30 hod.
Viditeľný svet
Hrajú: Ivan Trojan, Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová, Dagmar Bruckmeyerová, Martin Mňahončák a ďalší.
Príbeh samotárskeho štyridsiatnika, ktorý pozoruje nič netušiacich členov rodiny z paneláku oproti a rozhodne sa ukradnúť im šťastie.
23. 07. 2013, 21,30 hod.
Samotári
Hrajú: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov, Jiří Macháček, Ivan Trojan, Labina Mitevska, Mikuláš
Kren, Dana Sedláková a ďalší.
Tragikomédia o siedmich mladých ľuďoch vo veľkom meste na konci 90. rokov, ktorí sa pokúšajú
o niečo, čomu sa kedysi hovorilo milostný vzťah.
24. 07. 2013, 21,30 hod.
U mně dobrý
Hrajú: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka, Vladimír Javorský, Petr Forman a ďalší.
Šesť priateľov, záhradkárov a rybárov sa stretáva
v malebnej krčme na Vltave. Pohoda sa končí vo
chvíli, keď sa jeden z nich stane obeťou falošných
hráčov z tržnice.
25. 07. 2013, 21,30 hod.
Polski film
Hrajú: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef Polá-

šek, Pavel Liška, Marek Daniel a ďalší.
Štyria známi českí herci hrajú vo filme samých
seba v zmysle hesla: Koľko postáv hráš, toľkokrát
si človekom. O dobe, keď komunizmus skrachoval,
kapitalizmus sa ešte nezačal, a všetci mali dobrú
náladu.

Jakubovské hody
27. 7. 2013 (sobota)
10,00 Slávnostný sprievod – domáce súbory
10,30 Otvorenie s Novou Kysučankou
11,00 – 12,00 16. ročník Beskyd Rallye – spanilá jazdy historických vozidiel
13,00 Žiarinka – mandolínový súbor z Nesluše
15,00 Domáce súbory – Niagara, Asanka,
súrodenci Mrmusovci a iní
17,00 – 18,00 „Dlhý, široký, bystrozraký“ –
rozprávka pre deti
18,30 Old Modem – vokálno-inštrumentálna
skupina zo Žiliny
21,00 LOJZO – koncert hudobnej skupiny
22,30 Mušketieri – koncert hudobnej skupiny
Trio z Kysúc - opera trochu inak
sprievodný program – korzovanie na chodúľoch
a maľovanie na tvár pre deti zadarmo
28. 7. 2013 (nedeľa)
11,00 FS Jedľovina
12,30 FS Lehoťanka
14,00 Fatranka
– dych. hudba zo
Žiliny
15,30 Kysucký
prameň z Oščadnice,
Kysucké žubrienky
a Junáci

14. 07. 2013, 17,00 hod.
Kysucké žubrienky, Margaréty a ich hostia
Námestie slobody KNM
Vystúpenie seniorských súborov Kysucké Žubrienky, Margaréty a ich hostí v rámci programu
Kysucké kultúrne leto 2013.
21. 07. 2013, 17,00 hod.
V8 Band Žilina
Námestie slobody KNM
Vystúpenie hudobnej skupiny V8 Band zo Žiliny v rámci programu Kysucké kultúrne leto 2013.
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