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DHZ KNM OSLÁVILO 135 ROKOV SÚŤAŽOU

PRIANIE
Školský rok 2013/2014 sa začína 1. septembra a školské vyučovanie 2. septembra 2013.
Prajem preto všetkým žiakom a študentom,
aby sa im v ďalšom školskom roku darilo,
naučili sa mnoho nového, aby domov nosili
dobré známky, ktoré nepotešia len rodičov,
ale aj ich samých. Prajem tiež, aby symbolicky s otvorením školských brán vstúpili do
veľkého sveta plného nových znalostí a informácií. Dnešná spoločnosť sa rýchlo mení
a čaká na vzdelaných a pripravených ľudí.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Zvesti

V sobotu 17. augusta 2013 výbor DHZ
KNM usporiadal súťaž hasičských družstiev
O pohár primátora mesta Kysucké Nové
Mesto. Bol to už 20. ročník.
Na začiatku súťaže zazneli dve hymny,
jedna štátna, ktorú zaspieval hasič Marek
Belko, za ňou pokračovala historická Hasičská hymna od Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorú nacvičila a zahrala dychovka
Kysučanka pod vedením Frantu Tichého.
Všetci prítomní túto historickú hymnu počuli po prvýkrát.
Potom predseda DHZ Jaroslav Belko
privítal hostí: prednostu OÚ Žilina
Ing. Vladimíra Macáška, poslanca ŽSK Dušana Mičiana, starostu obce Lopušné Pažite
Antona Mrmusa, poslancov MsZ v KNM,
delegáciu OV DPO KNM vedenú predse-
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dom Ing. Jánom Martiškom, predsedu
OV DPO Žilina Jozefa Trnku ako i ďalších
funkcionárov a členov DPO.
V príhovore Ing. Ján Martiška poďakoval
zakladajúcim funkcionárom a ich pokračovateľom za ich humánnu, obetavú činnosť
a prácu, ktorú vykonávali a vykonávajú
v prospech mesta, spoločnosť a občanov.
Boli to: Ján Sovík, Koloman Kolárik, Stanislav a Cyril Šidlo, Dušan Macášek, Jaroslav
Belko, Ján Meliš, Július Maťašovský, Pavol
Marek, Pavol Novák, Pavol Krč, Miroslav
Kuric, Kajetán Starinský, Tibor Vlček, Ing.
Ferdinand Kubišta, Pavol a Michal Orieščikovci, Aneška a Michal Hricovci a iní, ktorí
sa pričinili o založenie DHZ a fungovanie
jedného z najväčších DHZ v okrese KNM.
(pokračovanie na str. 5)
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PRIHOVÁRA SA VÁM PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU V KYSUCKOM NOVOM MESTE JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

Vedenie mesta v auguste tohto roku reagovalo na výzvu Prezídia Hasičského
a záchranného zboru Ministerstva vnútra
SR a predložilo žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Dobrovoľného
hasičského zboru KNM pre aktivity s deťmi a mládežou. Žiadosť sme zdôvodnili
potrebou zlepšenia a skvalitnenia podmienok pre výcvikové centrum detí a mládeže
výmenou zastaraného, a v súčasnej dobe
nevyhovujúceho, materiálno-technického vybavenia, ktoré bolo nadobudnuté
v 80. rokoch minulého storočia a je značne
opotrebované. Z tohto dôvodu je samotný
výcvik detí a mládeže sťažený a značne
znižuje záujem o tieto aktivity. Znížením
záujmu detí a mládeže o problematiku
ochrany a prevencie pred požiarmi vznikajú, z dôvodu nevedomosti, riziká požiarov lesných porastov, trávnatých plôch
a iných objektov. V žiadosti sme presne
špecifikovali materiál, ktorý by sme chceli
za finančné prostriedky zakúpiť. Ide napr.
o hasiace vaky, prilby, hasičské opasky,
hadice rôzneho druhu, savice, ale požiadali
sme tiež o finančné prostriedky na zakú-

penie hasičskej striekačky, všetko dovedna v hodnote 15 800 €. Mesto by sa malo
na týchto finančných nákladoch podieľať
5 %, teda sumou 790 €. Musím pripomenúť, že dobrovoľní hasiči okrem toho, že
vykonávajú veľmi dôležitú prevenciu proti požiarom a vychovávajú a pripravujú
našu mládež v tejto oblasti, tiež pomáhajú
dosť významne pri rôznych akciách, ktoré
vykonáva naše mesto a mali by sme dosť
problémov úspešne zvládnuť priebeh týchto mestských akcií bez ich pomoci. Len na
okraj spomeniem pomoc pri zabezpečovaní bežeckých pretekov Kysucká desiatka
v rámci majstrovstiev Slovenska mužov,
žien, juniorov a junioriek v behu na 10 km
na cestách nášho mesta alebo pomoc pri
zabezpečovaní prehliadky automobilových
veteránov, ktorá sa už po tretíkrát uskutočnila v prvý deň Jakubovských hodov
v našom meste. Nedá mi tiež nespomenúť
ich pomoc pri likvidácii požiarov rôzneho
druhu v rámci celého okresu KNM, poslednýkrát to bolo dňa 27. 4. 2013 pri požiari trávnatého porastu v obci Ochodnica.
O pomoc pri jeho likvidácii boli požiadaní Krajským riaditeľstvom Hasičského
a záchranného zboru Žilina. Veľmi by
nášmu mestu pomohlo, keby našej požiadavke o dotáciu bolo aspoň sčasti vyhovené. Ušetrili by sme mestské peniaze, lebo
či chceme alebo nie, musíme sa požiadavkami dobrovoľných hasičov zaoberať.
V budúcnosti sa nám to môže len vrátiť.
Rovnako treba brať do úvahy aj tradíciu
dobrovoľného hasičstva v našom meste,
v ktorej musíme pokračovať.

V auguste tohto roku sme tiež reagovali na výzvu Prezídia Policajného zboru
Ministerstva vnútra SR, ktorá sa týkala
činnosti súvisiacej s bezpečnosťou cestnej premávky. V žiadosti sme požiadali o finančné prostriedky na zakúpenie
a nainštalovanie technických zariadení
„Radarový ukazovateľ rýchlosti spomaľ“,
ktoré by podvedome nútili vodičov motorových vozidiel znížiť rýchlosť jazdy vizuálnym upozornením s cieľom vychovávať
vodičov bez sankcií a zároveň sledovať
štatistiku v cestnej premávke na monitorovanom úseku a porovnávať ju z predchádzajúcim obdobím. Vytypovali sme
dva úseky, kde vodiči prekračujú povolenú rýchlosť a ohrozujú chodcov. V prvom
prípade ide o cestu III. triedy, ktorá prechádza naším mestom (Litovelská ul.).
V blízkosti sa nachádza základná škola
a najviac sú ohrozovaní žiaci tejto školy, pričom treba pripomenúť, že na tejto
ceste už došlo v minulosti k dopravným
nehodám, pri ktorých došlo k smrteľným
zraneniam. V druhom prípade ide tiež
o cestu III. triedy (Neslušská cesta). Na
tejto ceste vodiči tiež evidentne prekračujú povolenú rýchlosť, hoci tu nedošlo
pri dopravných nehodách k smrteľným
následkom, nebezpečných situácií tu
v cestnej premávke je viac než dosť. Keby
sa nám podarilo zrealizovať naše ciele
a nainštalovať tieto zariadenia, mohlo
by to naozaj pomôcť bezpečnosti cestnej
premávky na týchto uliciach.

AKO PROJEKT ZMENIL MESTO
Prinášame Vám fotografie niektorých ulíc
mesta pred realizáciou projektu Revitalizácia
centrálnej zóny mesta KNM a na porovnanie

aj fotografie súčasného stavu. Možno ste už
aj zabudli, v akom zlom stave boli niektoré
chodníky, veď na dobré sa rýchlo zvyká.
PRED
Murgašova ulica
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Ulica ČSA pred poštou

Komenského ulica
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Zóna za domom kultúry

ZÁPISKY Z KRONIKY ZDŠ 1.  5. ROČNÍK V BUDATÍNSKEJ LEHOTE V ŠK. ROKU 1965  1966
Školský rok 1965/1966 sa započal 1. septembra 1965 o 9,00 hod. slávnosťou, ktorá
sa konala na školskom dvore za prítomnosti predsedu MNV, DO KSS a niektorých
rodičov. O význame nového školského roku
hovoril riaditeľ školy. Ďalej pozdravili žiakov a učiteľov zástupcovia MNV, DO KSS,
ZRPŠ. Kultúrna vložka spestrila slávnostný
začiatok. Po ukončení nasledovala krátka
beseda učiteľov so zástupcami a rodičmi.
Škola je organizačne päťtriedna s počtom
99 žiakov. Štyri triedy sa vyučovali dopoludnia a jedna odpoludnia. Striedali sa. Dochádzka bola 98,1 %. Narušovaná bola len
pre ojedinelé choroby. Prospech žiakov je
dobrý. Neprospelo 5 žiakov, z ktorých traja
patria do pomocnej školy. Zníženú známku
z chovania nedostal nikto.
Pamätné dni a iné verejné a školské oslavy konali sa v sále kultúrneho domu a boli
vždy predmetom záujmu verejnosti. Spolupráca so ZRPŠ bola dobrá. V rámci schôdzí
rodičovských združení sa konal cyklus
prednášok. Boli to prednášky výchovné
i odborné a z poľnohospodárstva. Rodičia Ondrej Svrček, Karol Čelko, Ján Švaňa
a Jozef Richtárik zaslúžili sa veľmi pri opra-
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vách na budove a inventáre školy. Predsedom ZRPŠ bol Jozef Adamúško a viedol
päťčlenný výbor, ktorý úzko spolupracoval
so školou. Záväzky, ktoré škola prijala na
počesť XVIII. zjazdu KSČ boli nielen splnené, ale aj prekročené:
Zber liečivých rastlín dosiahol vrcholu.
Bolo odovzdaných 213 kg suchých liečivých
rastlín a viac ako 200 kg suchých šípok je
uskladnené na povale školy. Ďalej bolo
odoslané 354 kg papiera a 21 q železného
šrotu.
Na zveľadení a úprave okolia školy sa odpracovalo 918 hodín v celkovej hodnote
3 612 Kčs. Splnená bola i pomoc slabým
žiakom, vtáctvu a osamoteným starým
ľuďom. Pionieri sú iniciátori všetkého.
Tí pracujú dobre pod vedením vedúcej
s. učiteľky Gábrišovej. V tomto roku bolo
organizovaných v PO celkom 88 % žiakov.
Žiaci pracovali pod vedením učiteľov v rozličných krúžkoch – tanečnom, speváckom,
šikovných rúk, recitačnom.
Učebné pomôcky boli dopĺňané podľa plánu a objednávky. Natiahlo sa nové pletivo
na školskom oplotení v dĺžke 200 m. Opravené boli schody, záchody, komíny v cel-

kovej hodnote 16 000 Kčs, do čoho treba
zahrnúť aj náter okien.
Učitelia pracovali v masových zložkách.
Riaditeľ školy je predsedom MV ROH
a správcom Osvetovej besedy v obci.
S. Kalužníková je obecnou knihovníčkou
a členkou Výboru žien pri MNV. Okrem
s. Kalužníkovej všetci učitelia i riaditeľ školy dochádzajú.
Prehliadka školy okresným školským inšpektorom s. Jozefom Zadžorom bola 24.
II. až 27. II. 1966. Zistené klady i nedostatky boli zachytené v príslušnej zápisnici,
ktorá je uložená v archíve školy. Zdravotnícka starostlivosť o žiakov sa obmedzila
na očkovanie a ošetrenie chrupu.
Školský rok sa skončil 30. júna 1966 školskou slávnosťou na školskom dvore za
prítomnosti zástupcov MNV, VŽ, DO KSS
a ZRPŠ. Prišli aj rodičia. Žiaci sa lúčili s kyticami ruží. Po slávnosti bola spoločná beseda o uplynulom školskom roku. Zástupci
i rodičia kladne hodnotili prácu učiteľov.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: Text príspevku je doslovným prepisom textu z kroniky aj s pravopisnými a štylistickými chybami.
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TRI PROJEKTY KNIŽNICE
Ministerstvo kultúry SR každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v ôsmych dotačných
programoch. Mestská knižnica pravidelne
využíva túto možnosť financovať svoje plány a myšlienky s cieľom rozširovať a skvalitňovať služby, obohatiť knižničný fond
a spríjemniť čitateľom návštevu knižnice.
Za posledných 5 rokov schválilo MK SR
Mestskej knižnici KNM 12 projektov.
Aj v roku 2013 boli podané projekty úspešné. Získali sme dotáciu vo výške 4 370 € na

zakúpenie a nainštalovanie Biblioboxu.
Je to zariadenie, ktoré umožňuje čitateľovi vrátiť knihy aj keď je knižnica zatvorená
pred uplynutím výpožičnej doby tak, aby
nehradil poplatok za upomienku. Je to zároveň možnosť ako priblížiť knižnicu znevýhodneným občanom. Tento projekt bude
realizovaný v najbližších mesiacoch.
Sumu 1 200 € získala knižnica na zakúpenie knižničného fondu. Do dnešného dňa,
vďaka dotácii pribudlo do knižnice 174 nových knižných titulov z beletrie aj náučnej
literatúry. Informácie o nových knihách
v knižnici nájdete na Facebooku a webovej
stránke.

A do tretice, tento rok opäť môžete využiť
možnosť uhradiť členské poplatky a služby knižnice Kultúrnym poukazom 2013.
MK SR tento spôsob sprístupnenia kultúrnych hodnôt realizuje po piatykrát
a knižnica plánuje zo získaných finančných
prostriedkov zakúpiť ďalšie regály, aby sa
čitatelia vedeli lepšie zorientovať vo fonde.

SPRAVODAJSTVO

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE
V roku 1925 vyčíňali povodne
Rok 1925 bol v Československu sprevádzaný nepriazňou počasia. Začiatkom augusta
sa v dôsledku silných dažďov rozvodnili
viaceré rieky, čo sa odrazilo v ničivých záplavách. Tieto výrazné povodne zasiahli
nemalú časť krajiny, pričom neobišli ani
kysucký región. Vo všeobecnosti spôsobili
značné materiálne škody. Okrem iného došlo v ich dôsledku i k zničeniu poľnej úrody
v nižších polohách.
O vyčíňaní živlu čo-to hovoria aj záznamy
Pamätnej knihy staničného úradu v KNM.
Poskytujú napr. nasledovné informácie:
„Dne 3. VIII. (1925) silně pršelo a řeka Kysuca rychle stoupala. Již před polednem se lidé
stěhovali z domků u Kysuce. K večeru zátopa
dosáhla vrcholu.“ Zo spomínaného prameňa
sa tiež dozvedáme, že dané udalosti mali
v neposlednom rade za následok aj poškodenie viacerých objektov Košicko-bohumínskej železnice (v tom čase už prevádzkovanej Československými štátnymi dráhami).
Zhoršený stav na jej úseku Žilina – Čadca

napokon viedol k narušeniu tamojšej prevádzky. Záplavy sa podpísali pod zničenie
hneď niekoľkých mostných objektov, pričom jedným z nich bol i železničný most pri
Brodne. V daných súvislostiach sa môžeme
dočítať: „Vl (vlaky) 8547 a 115 dojely do Krásna. Vl 115 jel zase zpět jako vl 640 a dojel jen
k mostu u Brodna. Před tím přešel přes most
u Brodna ješte vl 603. Vl 640 vrátil se do Kis.
N. Města a za několik minut hlásil strážník, že
most na druhé koleji se zřítil.“
Udalosti sa pritom nepriaznivo odrazili
i v prípade mostov pri Čadci či pri Rakovej (trať Čadca – Makov). Pamätná kniha
ďalej prezrádza, že preprava osôb smerom
na Čadcu sa spočiatku uskutočňovala len
do Čadce mesta a po zriadení provizória na prvej koľaji až do Čadce (stanice).
Od 15. augusta bola na úseku zahájená
doprava podľa pomocného cestovného poriadku. Vlaky z KNM do Žiliny jazdili po
tzv. nesprávnej koľaji. V KNM, kde tamojšiu stanicu využívali i ľudia z okolitých
obcí, bola z prvej na druhú koľaj položená

OZNAMY

spojka a vlaky prechádzali priamo. Predtým
tam boli vlaky prestavované. V septembri
boli položené spojky pred a za mostom pri
Brodne a v samotnom Brodne bolo tiež postavené zabezpečovacie zariadenie.
Postupne sa pracovalo na ďalšom odstránení následkov povodní z augusta 1925,
pričom stretávať sa s nimi bolo nutné
i v priebehu nasledujúcich mesiacov (resp.
rokov). Oprava 2. koľaje čadčianskeho mosta bola napr. zavŕšená v decembri 1926.
Hoci v prípade mosta pri Brodne bola podľa záznamov obnovená normálna doprava
15. novembra 1925, pravidelná dvojkoľajná prevádzka tam bola opäť zahájená až
22. februára 1927.
Mgr. Veronika Pauková,
Kysucké múzeum v Čadci

Firma: Ing. Daniela Hrivíková
ponúka kurzy účtovníctva

Pozvánka na zasadnutie MsZ v KNM
Dňa 12. septembra 2013 (štvrtok) o 13,00 hod. sa uskutoční
v zasadačke Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste riadne
zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je
verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zo
zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet s. r. o. Podrobný program rokovania bude zverejnený na
webovej stránke mesta.
Oddelenie daní a poplatkov oznamuje
Mestský úrad KNM, oddelenie daní a poplatkov, pripomína
daňovníkom, že do 30. septembra 2013 je potrebné uhradiť
II. splátku dane z nehnuteľností na rok 2013 a II. splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
rok 2013.

október - november 2013
125 hod.

235 €*

2. Jednoduché účtovníctvo a mzdy 55 hod.

120 €*

3. Komplexný kurz PÚ, JÚ a miezd 143 hod.

295 €*

1. Podvojné účtovníctvo a mzdy

Pri absolvovaní komplexného kurzu je v cene zahrnutá zľava 60€.
*Cena je stanovená pre min. počet účastníkov 10, pri menšom
počte ponúkame iné programy na našej web stránke

S vydaním certifikátu MŠ SR a ukážkami účtovania na PC
Otvorenie kurzov: 28.10.2013 o 16:00, Dom kultúry KNM
Informácie:  (041) 421 2609, 0907 817 558
www.midaro.sk
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Mesto Kysuck é No v é M e s t o
v Dennom centre
Klub 75 začína dňom 1.8. 2013 napĺňať za
aktívnej účasti seniorov projekt Život ako
maľovaný. Tento projekt sa uskutoční vďaka
grantovému programu Zelená pre seniorov
Nadácie Orange.
Projekt je určený pre tých, ktorí majú záujem
a chuť rozvíjať sa, spoznávať seba a druhých,
podporiť v sebe tvorivý potenciál a zoznámiť

sa s rôznymi arteterapeutickými technikami, ktoré ponúkajú možnosť sebarealizácie,
komunikácie a tvorby prostredníctvom rôznych výtvarných potrieb, materiálov.
Nie je nutné vedieť maľovať a nie je ani potrebná predchádzajúca skúsenosť s arteterapiou (liečbou prostredníctvom výtvarného umenia). Arteterapia bude realizovaná
v aktívnej forme ako výtvarný happeninig či
akcie v teréne mesta: architektúra. Pasívna
forma bude obsahovať prednášky o dejinách

POHYB A ŠPORT V PRÍRODE MÁ TERAPEUTICKÉ ÚČINKY
Občianske združenie
Chrabromil, ktorého
predsedkyňou a zriaďovateľkou je Mgr. Silvia Mar tinčeková,
prihlásilo svoj projekt s názvom Pohyb
a šport v prírode má terapeutické účinky
do 2. ročníka programu SPPoločne, v súťaži
Zlepšime SPPoločne Slovensko, vyhláseného spoločnosťou SPP spolu s Nadáciou SPP

a EkoFondom. Náš projekt bol vybraný do
on-line hlasovania a získal 2 853 hlasov, čím
bol zaradený medzi 7 víťazných projektov
v regióne Stred – v kategórii Spoločne pre
ľudí. Získané finančné prostriedky budú
použité na realizáciu verejno-prospešného
projektu, ktorý podporí športovo-pohybové aktivity ťažko zdravotne a sociálne
znevýhodnených ľudí. V rámci nášho projektu vybudujeme pri rodinnom dome OZ
Chrabromil na Staškove viacúčelové miesto

umenia, premietanie filmov a návštevu galérie umenia. Seniori sa stretnú s výtvarníkmi pôsobiacimi v KNM. I mladí potenciálni
výtvarníci, študenti svojou dobrovoľníckou
prácou prispejú k zážitku seniorov z arteterapie.
Arteterapia seniorov bude prebiehať v Dennom centre Klub 75 na Belanského ulici v
termínoch zverejnených na nástenke pred
budovou. Srdečne pozývame záujemcov,
ktorí by chceli nazrieť do bezpochyby zaujímavého diania.
PhDr. Lenka Taranová

na športovo-pohybové aktivity so zostavou
s prvkami na rozvoj pohybových schopností a športovým náradím na realizovanie rekreačných športov. Vytvorí sa tak pre ťažko
zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí
priestor pre ich pohybové a športové vyžitie, rozvoj pohybových schopností a zručností, zlepšovanie ich fyzického a psychického zdravia. Medzi zrealizované aktivity
patrí návšteva 42. ročníka futbalového turnaja Kronerov pohár v Staškove, ktorý sa
každoročne koná na počesť a spomienku
staškovského rodáka Jozefa Kronera.
Mgr. Erika Kleisová

DHZ KNM OSLÁVILO 135 ROKOV SÚŤAŽOU (pokračovanie zo str. 1)
Ďalej odovzdal Pozdravný list DPO SR DHZ
KNM, Ing. Pavlovi Ďurinovi CSc. k jeho životnému jubileu 60. rokov a Ďakovné listy
primátorovi Ing. Jánovi Hartelovi, zástupkyni primátora Ing. Jane Svrčkovej a prednostovi MsÚ JUDr. Ľubomírovi Ježovi.
Zástupkyňa primátora Ing. Jana Svrčková
v mene všetkých odmenených poďakovala
slovami: „Toto je symbolické poďakovanie
osobám, ale patrí všetkým členom, ktorí
vykonávajú mravenčiu prácu vo svojich
zboroch v rámci DPO SR.“
Súťaž v hasičskom útoku otvorili svojim vystúpením mažoretky Asanka.

Výsledky súťaže:
Chlapci: 1. miesto: DHZ Kolárovice, 14,66 s.
2. miesto: DHZ Lopušné Pažite, 17,35 s.
3. miesto: DHZ Ochodnica, 17,61 s.
Dievčatá: 1. miesto: DHZ Kolárovice, 20,14 s.
2. miesto: DHZ Nesluša, 28,18 s.
3. miesto: DHZ Kysucké Nové Mesto, 33,08 s.
Muži: 1. miesto: DHZ Rudinka, 15,65 s.
2. miesto: DHZ Zákopčie, 15,83 s.
3. miesto: DHZ Kolárovice, 16,39 s.
Ženy: 1. miesto: DHZ Kolárovice, 18,83 s.
2. miesto: DHZ Zákopčie, 24,50 s.
3. miesto: DHZ Horný Vadičov, 26,50 s.

V rámci osláv 135. výročia založenia DHZ
KNM bola vydaná Pamätnica, odznaky, príležitostné známky a obálky, na ktorých je
zobrazená pýcha kysuckých hasičov Tatra
26/30 vyrobená v roku 1930. Tá stála na
obdiv v areáli súťaže, pri ktorej sa na pamiatku zvečnili mnohí návštevníci.
Ľudovít Hoch

DEŇ SVÄTÉHO HUBERTA
Už štvrtýkrát sa prvú augustovú nedeľu konal v osade Petránky Deň svätého Huberta organizovaný poľovníckym združením
Zákopčie a Šerkov Kysucké Nové Mesto –
Ochodnica.
Program slávnosti začali trubači slávnostným halali, potom nasledoval tradičný sprievod k miestnej kaplnke, ktorý v čele niesol
trofej ulovenej raticovej zveri.
Neskôr sa konala slávnostná svätohubertská
omša. Po obrade si návštevníci so záujmom
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pozreli výstavku poľovníckych trofejí, ukážku poľovníckych psov, jazdeckých koní i ceremoniál pasovania mladých poľovníkov za
lovcov jelenej a diviačej zveri. Program podujatia spestrovala dychová hudba Ochodničanka a ženský spevácky zbor z Ochodnice.
Návštevníci mohli ochutnať tradičný diviačí
a srnčí guľáš.
Toto vydarené podujatie zakladá na dolných
Kysuciach svoju tradíciu, názorne prispieva
k informovanosti širokej verejnosti o cieľoch

a úlohách Slovenského poľovného zväzu
a prispieva k obohateniu nášho kultúrneho
a spoločenského života.
text a foto: JUDr. Ján Tichý
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SPRAVODAJSTVO

ŽIVOT AKO MAĽOVANÝ

ŠKOLSTVO/INFORMÁCIE

GYMNAZISTI OPÚŠŤAJÚ BUDOVU NA KOMENSKÉHO ULICI

Gymnázium v Kysuckom Novom Meste patrí
medzi menšie gymnáziá, no napriek tomu je
neodmysliteľnou súčasťou regiónu a mesta,
o čom svedčí jeho 55-ročná história.
História našej školy začína 1. 9. 1959, kedy
bola v KNM vytvorená jedna trieda 9. ročníka jedenásťročnej strednej školy (JSŠ)
a pričlenená k 1. JSŠ v Žiline. Na začiatku
šk. roka 1957/1958 už vzniká samostatná
JSŠ v KNM a postupne v roku 1962 škola
dostáva názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v KNM. Dekrétom MŠ SSR bolo od
1. 9. 1969 zriadené Gymnázium v Kysuckom
Novom Meste. Menili sa názvy, ale striedali sa aj rôzne sídla školy. Vyučovalo sa v bývalej Osemročnej strednej škole v KNM na
Vajanského ulici, v starej budove Strednej
priemyselnej školy strojníckej (SPŠS), v novej
budove postavenej pre Základnú deväťročnú školu (ZDŠ) na Ulici kpt. Nálepku (dnes
Nábrežná ulica), ako aj odborných učebniach
a laboratóriách J. A. Komenského ulici, ktoré
boli postavené v období rokov 1982–1987
VÚC Žilina. Od roku 1998 sa vyučovanie
všeobecno-vzdelávacích predmetov realizovalo v priestoroch školy na Jesenského ulici, kde sídli aj riaditeľstvo školy. Pre žiakov
to znamenalo, že navštevovali vyučovanie
v dvoch budovách a pre vedenie školy to bolo
finančne náročné. Preto pozitívne vnímame

zmenu, ktorá už uzrela svetlo sveta. Žilinský
samosprávny kraj a Mesto Kysucké Nové
Mesto sa dohodli na výpožičke priestorov na
Jesenského ul. č. 2243 pre gymnázium, ktoré
sídli v KNM a nemalo vyhovujúce priestory.
Proces sťahovania z budovy na Komenského
ulici a úpravy prostredia budovy na Jesenského ulici finišujú a zodpovedne možno
konštatovať, že v priebehu septembra 2013
bude všetko hotové na 100 %.
Sústredením vyučovania do jednej budovy
uľahčujeme vyučovanie nielen našim súčasným žiakom, ale dávame odkaz aj budúcim záujemcom o štúdium na našej škole,
že Gymnázium v KNM je škola moderná,
dobre organizovaná, efektívna, s vynikajúcimi výsledkami, čoho dôkazom sú aj
výsledky maturitných skúšok v školskom
roku 2012/2013. V slovenskom jazyku a literatúre bol dosiahnutý národný priemer
61,8 % a naši maturanti dosiahli úspešnosť
79,9 %. V nemeckom jazyku národný priemer bol 44,5 %, naši štvrtáci dosiahli úspešnosť 48,6 %. V anglickom jazyku dosiahnutý
národný priemer predstavoval 63,2 % a naši
gymnazisti dosiahli 68%-tnú úspešnosť.
V matematike bol národný priemer 50,9 %,
kým naši žiaci dosiahli priemernú úspešnosť
až 78,7 %. Bližšie informácie a porovnanie
s ostanými školami nájdete na webovom
sídle školy www.gymknm.sk.
Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové
zameranie školy: štvorročné štúdium so zameraním na všeobecné vzdelanie. Keďže od
3. ročníka pribúda počet voliteľných predmetov, každý žiak si môže zvoliť svoju vzdelávaciu cestu. Ponúkame tri zamerania (moduly):
Ekonóm, Filozof, Bádateľ.
Školský vzdelávací program ponúka niektoré
úplne nové predmety, ktoré sa na gymnáziu

INFORMÁCIA PRE MAJITEĽOV PSOV
Do konca septembra 2013 musia byť, podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti, všetky psy, mačky a fretky
držané na území Slovenska povinne označené čipom. Majiteľovi inak hrozí pokuta
do výšky 370 eur.
Čipovanie je nezameniteľné označenie
zvieratka čipom. Podľa nového zákona
všetky spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili od 1. 11. 2011 musia byť povinne po
narodení do 8 týždňov označené mikročipom. Povinnosť sa vzťahuje však aj na
zvieratá, ktoré sa narodili pred týmto dátumom. V tomto prípade však platilo prechodné dvojročné obdobie, ktoré sa končí

30. septembra 2013. Výnimkou sú zvieratá, ktoré sú tetované a tetovanie bolo dokázateľne vykonané pred 3. júlom 2011,
je riadne čitateľné a zaznačené v preukaze
o pôvode psa.
Čipovanie slúži na hľadanie majiteľa strateného psíka alebo pomôže vypátrať majiteľ psa, ktorý spôsobil škodu alebo pohrýzol. Zariadenia na čítanie mikročipov sú
preto dostupné vo veterinárnych ambulanciách, útulkoch, karanténnych staniciach,
majú ich k dispozícii aj mestskí policajti.
Mikročip je veľký cca 0,5 cm a pomocou
aplikátora ho aplikuje do podkožia veterinárny lekár. Každému čipu je pridelené čís-

samostatne nevyučovali: umenie a kultúra,
kysucký región, výchova k ľudským právam,
psychosociálny tréning, prírodovedné praktikum a podľa zvoleného modulu posilnenie
predmetu.
Profil nášho absolventa je založený na kľúčových kompetenciách či spôsobilostiach, ktorých obsah do výchovno-vzdelávacej činnosti
aj našej školy zavádza reforma školstva. Tieto
kompetencie predstavujú všeobecnú vzdelanosť, ktorú má žiak na gymnáziu dosiahnuť
a tvorí komplex vedomostí, schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré absolventovi školy umožnia poznávať, konať,
hodnotiť, dorozumievať sa i porozumieť si
a umožňujú mu, aby sa mohol úspešne začleniť do pracovného a zmysluplného osobného
života.
Základnou prioritou našej školy je, aby žiaci
získali potrebné vedomosti a zručnosti a aby
ich vedeli správne využiť počas štúdia na našom gymnáziu, ale aj neskôr v ďalšom štúdiu
alebo v praxi. Dôležité je tiež, aby rozvíjali
kľúčové kompetencie, aby boli komunikatívni, flexibilní a tvoriví. Záleží nám na tom, aby
žiaci vedeli vyhľadávať informácie a vedeli
ich využiť vo svoj prospech, aby vedeli s nimi
správne pracovať a prostredníctvom získaných informácií obohacovali svoj duševný
a vedomostný potenciál.
Na záver môžeme skonštatovať, že školský
vzdelávací program, jeho zameranie a celá
výchovno-vzdelávacia činnosť gymnázia je
pozitívne vnímaná verejnosťou, čoho dôkazom je i dôvera rodičov – našich bývalých absolventov, ktorí k nám dávajú študovať svoje
deti. Ich hlavnými požiadavkami sú kvalitná
výchovno-vzdelávacia práca, úspešnosť maturitnej skúšky a prijatie dieťaťa na vysokoškolské štúdium.
Žiaci prichádzajú a odchádzajú, iba škola
ostáva a píše svoju históriu.
PaedDr. Eva Frišová, riaditeľka školy
lo, ktoré slúži na identifikáciu zvieraťa. Pod
týmto číslom sú v Centrálnom registri spoločenských zvierat, https://www.crsz.sk,
zapísané potrebné údaje o zvierati a jeho
majiteľovi. Údaje do systému zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu
zvieraťa. Odporúčame si skontrolovať údaje v centrálnom registri a v prípade potreby
ich aktualizovať u veterinárneho lekára.
A na záver, hoci sú majitelia psov neustále
upozorňovaní rôznou formou, aby upratovali exkrementy po svojich miláčikoch,
posiate trávniky svedčia o opaku. Preto
opäť žiadame všetkých majiteľov psov, aby
s ohľadom na životné prostredie mesta
a spoluobčanov, pravidelne zbierali a odhadzovali exkrementy svojich psov.
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Rekonštrukcia zvonice v Dubí je už v plnom prúde. Ako sme písali v minulom čísle,

projekt nadšencov z Dubia podporilo Konto Orange. Už pri prvých prácach narazili

AKO SME HODOVALI

V 22 hodinovom programe sa vystriedalo
215 účinkujúcich zo 16 skupín. Sobotňajší
maratón otvorila koncertom Nová Kysučanka. V poobedňajších hodinách sa v pestrom programe predstavili: mandolínový
súbor Žiarinka z Nesluše, tanečná skupina
Niagara, mažoretky Asanka a súrodenci
Mrmusovci. Pozvanie potešiť detských
divákov prijali herci z Divadla z domčeka. Napriek horúcemu počasiu predviedli skvelé výkony v rozprávke Dlhý, široký
a bystrozraký. Ďalšími účinkujúcimi boli
hudobníci z kapely Old Modem zo Žiliny.
Preplnené námestie ováciami privítalo
slovenskú skupinu Lojzo, 1,5 hodinový
koncert dostal divákov do varu. Kysučania ukázali, že vedia nielen tancovať, ale
aj spievať. Sobotný večer oživili aj Mušketieri a spevácke Trio z Kysúc, všetko mladí
študovaní umelci. Bola to krásna bodka na
záver hodového večera.
V nedeľu doobeda javisko patrilo FS Jedľovina. Diváci mali možnosť vidieť v priamom prenose tance z mnohých regiónov
Slovenska vo viac ako hodinovom programe. Pestrým repertoárom sa prezentovala
dychová hudba Fatranka zo Žiliny. Zaujímavým blokom dobrej zábavy bol FS Lehoťanka z Budatínskej Lehoty. Oščadnickí
heligonkári známi ako Kysucký prameň
prilákali na námestie množstvo verných
divákov. A opäť na hudobnú nôtu. Na pódiu sme mali možnosť privítať dievčen-

V dňoch 27. a 28. júla prebiehali v KNM
tradičné Jakubovské hody. Sú spojené
s kultúrou, tradíciou, remeslami, predajom
a samozrejme aj s výbornou zábavou.
Na jarmok zavítalo množstvo remeselníkov, medzi ktorými sa objavili aj kysuckí
drotári a umeleckí kováči zo SOŠs v KNM.
Tiež aj kysuckí pernikári, ktorí boli rozložení v 19 stánkoch a stále mali pri sebe množstvo zvedavcov a maškrtníkov. Milovníkov
starých áut určite veľmi potešila sprievodná atrakcia, ktorou bola spanilá jazda 16.
ročníka Beskyd Ralley. V sobotu v poobedňajších hodinách pomalým tempom zapĺňali ulice krásne nablýskané automobily
rôznych značiek, farieb a roku výroby. Stretlo sa až 160 veteránov a bolo na čo pozerať.
V tom istom čase prebiehal na Námestí slobody kultúrny program. Po slávnostnom
sprievode mestom, v ktorom sa objavili
zástupcovia všetkých domácich súborov,
ho otvoril príhovorom primátor mesta
Ing. Ján Hartel. Vo svojej krátkej reči pripomenul históriu tejto dávnej tradície,
privítal zástupcu MsÚ z Jablunkova Ing.
Jána Nieslanika a europoslanca Miroslava
Mikolášika, poslancov MsZ, účinkujúcich,
remeselníkov a návštevníkov mesta. Tiež
privítal zástupcov veterán klubu Václava
Dostáleka a Pavla Čimboru.

TRI OTÁZKY PRE EUROPOSLANCA M. MIKOLÁŠIKA
Počas Jakubovských hodov ste
mohli v uliciach
nášho mesta
stretnúť aj europoslanca Miroslava Mikolášika,
ktorý na jeseň
2013 kandiduje
na post predsedu
ŽSK. Preto som
využila príležitosť a položila
mu pár otázok.
Boli ste v KNM po prvýkrát? Ako sa
Vám páči naše mesto a ľudia žijúci
v ňom?
Rád chodím do Kysuckého Nového Mesta,
poznám aj ľudí, niektorí sú mojimi osobný-
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mi priateľmi. Bol som tu už naozaj veľakrát.
Mesto sa za posledné obdobie veľmi zveľadilo, sú tu v centre aj nové budovy, parky
i chodníky sú pekne upravené. Som rád, že
sa použili aj prostriedky z eurofondov a že
to „Kysuci“ pomohlo.
Zaujal Vás program Jakubovských hodov?
Program Jakubovských hodov je veľmi bohatý, každý návštevník si môže naozaj prísť
na svoje. Mne sa páčilo zrenovované hasičské vozidlo historickej ceny, ktoré slúžilo
predchodcom dnešných hasičov zachraňovať životy a majetky občanov. Som rád, že
mesto pestuje aj zahraničné družobné kontakty a aj z pódia som sa prihovoril občanom a mohol som vo francúzštine privítať
už zmienených Francúzov. Potom, keď som
chodil pomedzi občanov, prezeral si rôzne

dobrovoľníci na zaujímavý údaj – rok 1846
na zvone. Je teda pravdepodobné, že v tomto
roku bola zvonica postavená, a tak vek zvonice 160–165 rokov sa neuvádza správne.
Tento rok zvonica oslávila 167. narodeniny.

skú hudobnú skupinu So far z KNM, ich
koncert urobil hudobnú bodku v nedeľu
podvečer. Dvojdňový kultúrny maratón
slovom sprevádzali Zuzana Lacková, Lenka Záteková a Pavol Zátek, o kvalitu zvuku
sa starala CS Agency.
MKŠS

KULTÚRA

ZVONICA PREZRADILA TAJOMSTVO

zaujímavé stánky, si ma zahraniční hostia
našli a dobre sme sa pozhovárali.
Tiež milá bol prehliadka veteránov, vozidiel,
ktoré nadšenci priviezli vo veľkom počte.
Pochádzate z Oravy, ktorá je známa
krásnou prírodou a svojou rázovitosťou, tak ako Kysuce. Aký máte vzťah
k tradíciám a kultúre?
Kysuce a Orava sú veľmi podobné regióny.
Inak bežnému pozorovateľovi zo zahraničia
sa oba regióny javia ako prakticky rovnaké.
Boli to tradične najchudobnejšie regióny,
odkiaľ veľa ľudí hľadalo prácu vo svete. Ale
žijú tu dobrí, pracovití a čestní ľudia, ktorí
sa vedia chytiť práce a majú svoju vytrvalosť
a cieľavedomosť. Folklór Kysúc, či už vo vyjadrení výšiviek, je veľmi farebný, nápaditý.
Ale najviac sa mi páčia miestni remeselníci
či muzikanti. Človek má pocit, že hádam
v každom dome vedia hrať na nejaký hudobný nástroj.
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Dňa 29.9. 2013 uplynú dva roky, čo nás navždy
opustila naša drahá mama, stará mama, prastará
mama, krstná
Eleonóra RADIMÁKOVÁ
S láskou spomínajú dcéra a vnučky s rodinami.

SPOMIENKY
Očiam si odišla, v srdciach si ostala.
Dňa 17.8. 2013 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamy, starkej
a prastarkej
Ireny SVRČKOVEJ z Budatínskej Lehoty.
S láskou spomínajú dcéry Eva a Irena, synovia
Jozef a Miroslav s rodinami.

Dňa 6.9. 2013 si pripomíname 20. výročie
úmrtia nášho manžela, otca, svokra a starkého
Ľudovíta HOLIAČA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Už Ti nič nemôžeme dať,
len položiť kvety a zapáliť sviečku na Tvoj hrob,
spomínať a zaplakať.
V našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 14.9. 2013 si pripomenieme 2. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Jozefa MIHÁLIKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, dcéry Janka,
Marianka s rodinami, syn Jozef a vnučky
Veronika, Laurika a malý Alexik.

Dňa 22.9. 2013 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho brata, švagra a uja
Štefana JANČIGU z Budatínskej Lehoty.

Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Teba ostávajú v nás.
Dňa 27.9. 2013 si pripomíname 10. výročie
úmrtia manžela, otca
Dušana KORPESIA
S láskou spomínajú manželka, dcéra Janka,
synovia Dušan a Lukáš s rodinou.

A dňa 23.9. 2013 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia mamy, sestry a švagrinej
Vilmy SURIAKOVEJ z Ochodnice.
Smútiaca rodina

Aj keď už nie si medzi nami,
živé spomienky na Teba sú stále s nami.
Dňa 21.9. 2013 si pripomenieme 1. výročie, čo
nás navždy opustil manžel, otec a dedo
František SOMOROVSKÝ.
S láskou a úctou spomína manželka a celá
rodina.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
no brána spomienok ostane otvorená dokorán.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach a spomienkach budeš stále
žiť.
Dňa 27.8. 2013 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia
Vladimíra PAPÁNA z Kys. Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 29.8. 2013 sme si pripomenuli nedožité 60.
narodeniny manžela, otca a starého otca
Rudolfa REMIŠA
Spomína manželka Alena a deti s rodinami.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať,
budeme, otecko drahý, stále na Teba spomínať.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov
a spomienky nám zanechal.
Dňa 17.8. rok čo rok na Teba,
Viktor KUBA z Budatínskej Lehoty,
s úctou a láskou spomína manželka, synovia
a dcéra s rodinami.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
dňa 15.8. 2013 s našou drahou zosnulou
Štefániou ŠTEININGEROVOU
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Osobitné
poďakovanie patrí DSS Štúrova ul., p. riaditeľke Ing. Miriam
Bugrovej, vrchnej sestre Mgr. Čupovej a ostatnému personálu
zariadenia za starostlivosť, p. Mirkovi Belicovi za nezištnú pomoc
pri dovoze zdravotných pomôcok pre mamičku za jej života, p.
primátorovi Ing. Hartelovi, p. Labudíkovej za dôstojnú rozlúčku
a nakoniec Pohrebnej službe – Michal Poštek za pomoc pri
vybavovaní pohrebu.
rodina Šteiningerová

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

8

ROČNÍK XX. • SEPTEMBER 2013

OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Janka Gaňová, Simona Kocúrová, Jakub Máček, Marcela
Majdáková, Ema Kubincová,
Ellie Franc, Matúš Pečalka,
Marek Rusnák, Vladimír Radoslav Kubišta, Naďa Špiláková, Samuel Hacek a Tomáš
Hacek (dvojčatá).

MANŽELSTVO UZAVRELI
Peter Mičák
a Miroslava Lejsalová

Marián HRANKAY
Eduard VESELÝ
Miroslav GATNER
Štefánia ŠTEININGEROVÁ
Vilma HAMEROVÁ
Alojz SÝKORA
Ján GAJDOŠ
Margita POKORNÁ

 65 rokov
 84 rokov
 87 rokov
 82 rokov
 84 rokov
 62 rokov
 72 rokov
 74 rokov

NEDEĽA

1. 9. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

7. 9. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

8. 9. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

Juraj Duhovan
a Kristína Hutyrová

SOBOTA

14. 9. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

15.9. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

Marián Chládek
a Michaela Potočárová

SOBOTA

21. 9. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

22. 9. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

28. 9. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

29. 9. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

Ing. Aleš Školníček
a Jana Chylá

ŽENA ROKA 2012



NEDEĽA

Pripomíname všetkým, ktorí majú záujem nominovať zaujímavú
ženu do ankety Žena roka, aby tak urobili v termíne do 17.9. 2013.
Vyplnený nominačný list, ktorý bol uverejnený v augustovom čísle Zvestí KNM alebo ho nájdete na webovej stránke mesta, odovzdajte do 17.9. 2013 v mestskej knižnici alebo zašlite na adresu: uniazien.knm@gmail.com. Nominácie môžete nahlásiť aj na
telefónnych číslach 0904 198 206 (p. Peťková), 0902 317 921
(p. Stuchlíková).
Slávnostné vyhodnotenie ankety sa uskutoční v Dome kultúry
KNM dňa 10. 10. 2013 o 16.00 hod. Organizátormi podujatia sú
Únia žien Slovenska a MKŠS KNM.

POĎAKOVANIE
Dobrý skutok si zaslúži pochvalu. Júlové podujatie „Krajské športové hry seniorov“ konané v KNM bolo organizačne náročným
podujatím, ktorému dobrovoľne a s nadšením pomohlo veľa oslovených ľudí.
Krajské športové hry seniorov boli realizované za plnej podpory
vedenia mesta, primátora Ing. Jána Hartela a viceprimátorky, poslankyne ŽSK Ing. Jany Svrčkovej. Od samého začiatku, od príprav
až po vyhodnotenie, vo veľkej miere podujatie zabezpečovali riaditeľ MKŠS Bc. Juraj Čierňava a gestorka Denného centra Klub 75
PhDr. Lenka Taranová, patrí im veľké ďakujem.
Jednotlivé športové disciplíny si vyžadovali rozhodcov. Hoci bolo
obdobie dovoleniek, našli si čas a medzi seniorov prišli v úlohe rozhodcov: Mgr. Milan Slivka, Michal Vlček, Ing. Igor Behúň, Milan
Bíleš, Mgr. Jozef Ondruš, Mgr. Alena Kavacká, Mgr. Mária Vlčá-

Zvesti

INZERCIA

• Predám slnečný pozemok s rozlohou cca 1 000 m2 v chatovej oblasti Škorčie v Kys. N. Meste. Info 0907 350 106
• Opatera detí v malom kolektíve, v rodinnom dome so záhradou.
Tel. 0908 870737, 0908 068000.
• Spracujem účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie. 0907 212160
• Dám do prenájmu 3-izbový byt v KNM pri Bille.
Kontakt: 0907 312648.

ková, Mgr. Igor Ševec, Ján Švábik a Rudolf Židek. Za ich pripravenosť, trpezlivosť a úsilie ďakujeme.
Slová vďaky patria aj Mgr. Igorovi Ševecovi, ktorý nielen ako rozhodca, ale aj materiálne zabezpečil disciplínu stolný tenis. Tiež
k materiálnemu vybaveniu prispelo CVČ, keď súhlasili so zapožičaním všetkých potrieb pre športovú disciplínu streľby zo vzduchovky, týmto ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Kamile Bendovej.
Poďakovanie vyslovujeme aj riaditeľke Údržby mesta Mgr. Dáši
Jakubcovej, ktorá ochotne zabezpečila vozidlo a zamestnancov na
prepravu športových potrieb.
Športové hry dopadli na výbornú, seniori i hostia si pochvaľovali.
Budúci usporiadatelia sa vyjadrili, že sme nasadali vysokú úroveň
športového podujatia. Za jeho úspechom stoja hodiny nezištnej
práce veľkého množstva ľudí, pracovníkov MKŠS, pracovníkov
MsÚ, nemáme toľko priestoru na ich vymenovanie. Preto všetkým
touto formou ešte raz veľké ďakujeme.
OV-JDS KNM

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

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

Peter Sabol
a Eva Mináriková

Správne znenie tajničky z čísla 8/2013 znie:
„...vynikne každá chyba.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Katarína Kubíková, Nábrežná
908, KNM – 6,00 €, 2. Anton Bilík, Kollárova 894, KNM– 5,00 €, 3. Martina

Čelková, Mirka Nešporu 1186, 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 9/2013 spo-

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 9. 2013.

Murphyho zákon: Nikdy ....................................................................

Kupón

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

krížovka
s tajničkou

dokončenie v tajničke krížovky
Soti, Zúa,
ekoetapa,
sídlo
jemná hmla
sled ekofáz
toro, Bioko,
v Zimbabwe
RSM, Vuk

buldozér,
po česky

znížený
tón E

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

osobitne
(zastar.)

obtri

ruská rieka

1. časť
tajničky

stredomorská
zelenina

divadelný
záves
takmer

3. časť
tajničky

povala
(náreč.)

koralový
ostrov

chumáč
rastlín

obrnený
transportér

Irena (dom.)

ťažký kov
opoj
alkoholom

robili
redším
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

strážne
zviera

9

titán (zn.)
sídlo
v Mozambiku

býk, po
španielsky
MPZ
San Marina

časopisy
byť,
po česky
africký
ostrov
podpis
anonyma

odrazu

2. časť
tajničky

srbské
mužské
meno

láskavec

žrde na
vozoch

Kupón
doplňovačka
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

9

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 8/2013 znie: „Bešeňová“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Zuzka Králiková,
Štefánikova štvrť 1043. 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. 09. 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. 9. 2013, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

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

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

1. Opevnená veža.
2. Vydávať zvuk bú, bučať.
3. Plytké miesta v rieke.
4. Zabalený predmet.
5. Majúci besnotu.
6. Plod buka, bukvica.
7. Okuliare, po česky.
8. Samec ovce.
9. Náboje do vzduchovky.
10. Nabok.
pomôcka: bašta

Zvesti
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PRÍLEŽITOSŤ PRE DIEVČATÁ ŠPORTOVÉHO DUCHA

Mladšie žiačky
z celého Slovenska, možno bolo dôvodom,
prečo ponuku robiť trénera v KNM prijal
aj jeden z najlepších trénerov na Slovensku Marián Chlebana. Zobral si pod svoje krídla najstaršie hráčky, ktoré hrajú za
ženy.
Športovkyne postupne rastú, a tak vznikla potreba doplniť klub o nové najmladšie hráčky. Všetky športovo naladené
žiačky ZŠ sa teda môžu prísť pozrieť
na tréningy do mestskej športovej
haly, ktoré sa konajú každý utorok
a štvrtok. V prípade záujmu môžu využiť tiež kontakt na trénera Michala
Vlčka 0903 669 339.

ÚSPECHY NAŠICH BEŽCOV NA GPS V TRNAVE

Soňa Kohútová, druhá na 150 m

V sobotu 17. augusta pokračoval v Trnave
seriál atletických mítingov GPS. Naši atléti
dosiahli na nich niekoľko kvalitných výkonov. V behu na 3 000 m zvíťazil Patrik
Žúbor pred Branislavom Šarkanom (obaja
MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto). Ich výkony sú cenné aj tým, že obaja štartovali
po dlhšej prestávke zavinenej zraneniami.
Medzi ženami v behu na 1 500 m dosiahla
výborný výkon len 15-ročná Nikola Štefundová. Nika po náročnej letnej príprave
dobehla na 2. mieste s malou stratou na

Ženy na Slovenskom pohári

Dorastenky

víťaznú Ľ. Maníkovú (AK Spartak Dubnica)
v novom osobnom rekorde 4:40,45. Alena Pochybová dobehla v tomto behu šiesta, podobne aj Michaela Jarošová v behu
žien na 800 m. Veľmi pekný návrat medzi
žiacku šprintérsku elitu na Slovensku zaznamenala Soňa Kohútová. V behoch na
60 m a 150 m žiačok skončila druhá, keď ju
dokázala poraziť len M. Šimlovičová (AFK
Nové Mesto nad Váhom), tohtoročná viacnásobná majsterka Slovenska. Pekné výkony podala aj Zuzana Ďurišová v behoch na
60 m (4. miesto) a 150 m (7. miesto).
Mgr. Milan Slivka

OZNAMY
OZ Triglav sa sťahuje
OZ Triglav oznamuje svojim členom, že
od 1. septembra 2013 sa sťahuje do nových priestorov fitclubu na štadióne MŠK
KNM. Viac informácií o tréningoch thajského boxu na čísle 0944 163 503.

Zvesti

Niagara tínedžer príjme chlapcov
a dievčatá
Tanečná country skupina Niagara tínedžer
príjme medzi seba chlapcov a dievčatá vo
veku od 11 rokov. Skupina sa venuje klasickým aj moderným country tancom či clogging-u. Tréningy sa konajú v Dome kultúry
v KNM v zrkadlovej sále každý pondelok
o 17,00 hod. a vo štvrtok o 18,00 hod. Kontakt: 0915 821 909, 0907 209 687.

Nábor nových judistov
Od septembra bude prebiehať nábor nových judistov v telocvični ZŠ Dolinský potok. Bude sa konať na tréningoch v utorok
alebo štvrtok od 15:00 do 16:30 hod. Príď
a staň sa majstrom bojového umenia judo!
Privítame všetkých chlapcov a dievčatá vo
veku od 6 do 12 rokov. V prípade záujmu
i starších. Kontakt: 0903 778 107.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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ŠPORT

Florbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. Je to však bezkontaktný šport pre každého. Pravidlá, hokejky a loptička sú prispôsobené prostrediu
telocvične. Je to bezpečný šport, a preto
nie je náhodou, že florbal si obľúbilo už
mnoho dievčat z nášho mesta.
Trénerom Florbalového klubu MŠK KNM
je Michal Vlček, ktorý v našom meste
v roku 2010 založil florbalový klub.
Na základné školy chodili ponuky, aby
sa žiaci zúčastnili florbalových turnajov.
V tomto období bol florbal žiakov v plienkach, bolo potrebné naštudovať si jeho
pravidlá, vyškoliť rozhodcov, vytvoriť tím.
A tak vďaka zápalu pána Vlčka a podpore
Miroslava Piňáka, riaditeľa ZŠ Dolinský
potok PaedDr. Pavla Záteka a vedenia
Mesta Kysucké Nové Mesto, sa pred tromi rokmi začala písať história florbalu
v KNM.
Dnes má klub približne 50 registrovaných
dievčat, takmer každý deň trénuje cca
15–20 dievčat. Pochopili, že ak chcú dosahovať úspechy, je potrebné tomuto koníčku venovať množstvo času aj energie.
Výsledky sa dostavili čoskoro. Množstvo
víťazstiev, ktoré žiačky prinášali zo súťaží

Motiváciou snáď je aj informácia, že dievčatá koncom júna obhájili svoje minuloročné víťazstvo na Slovenskom pohári
v Topoľčanoch v kategórii do 17 rokov.
Dievčatám držím palce aj v ďalšej sezóne
2013/2014 a prajem, aby sa im splnil sen
postúpiť do extraligy.

Pokračujeme v predstavovaní účastníkov Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinovú výzdobu):

Kategória miestni obyvatelia:
Horné mesto:

Anna Polepšeková, Ulica 9. mája

Alena Nováková a Anna Kubišová, Ul. ČSA

Škriatok zaúradoval a v minulom čísle sme
nesprávne uviedli mená súťažiacich k fotografiám. Ospravedlňujeme sa, pri nasledujúcich
dvoch obrázkoch už uvádzame údaje správne:
Irena Švancárová, Nábrežná ul.

Oľga Bučková, Ulica 9. mája

KULTÚRNE SPEKTRUM

Nadežda Behúňová, Ul. ČSA

Frederika Maťašovská, Ulica 9. mája

SEPTEMBROVÉ PODUJATIA
11.09. 2013, 17:00 hod.
Dom kultúry KNM
Kurz brušných tancov
Otvorenie kurzu brušných tancov. Prvá
ukážková hodina zdarma.
Informácie: 421 2241

Katarína Školníková, Jesenského ul.

Ľudmila Svrčková s manželom Jozefom,
Nábrežná ul. (nesúťažne)

sa prihlásiť v hlavnej sále domu kultúry.
Informácie: 421 22 41 alebo 0915 032392
alebo osobne v MKŠS
Poplatok: 45 €

Bláznivá rozprávka na motívy Červenej
čiapočky.
Vstupné: 2 €
Informácie: 421 2241

13.09. 2013, 6:00 - 9:00 hod.
Poliklinika KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca.
18.09. 2013, 17:00 hod.
Dom kultúry KNM
Kurz spoločenských tancov
Ak sa chcete naučiť základom polky, valčíka,
tanga, rumby, salsy a ďalších tancov, môžete

22.09. 2013, 17:00 hod.
Dom kultúry KNM
O vlkovi, ktorého rozboleli zuby
MKŠS KNM a Divadlo bez opony pozývajú všetky deti na divadelné predstavenie.

28.09. 2013, 7:30 hod.
Sídlisko Kamence
Najlepší kysucký guláš
3. ročník súťaže vo varení gulášu venovaný
pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zakladateľom a autorom myšlienky
tohto podujatia.
Podmienky prihlásenia do súťaže nájdete
na http://www.kysuckenovemesto.sk/kulturne-a-sportove-podujatia.html
O dobrú náladu sa postarajú rôzne skupiny:
FS Jedľovina, mažoretky Asanka, Kysucké
žubrienky a Margaréty a pod.
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