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Zvieratká a rozprávkové
bytosti spolu tancovali

Narodenie malého človiečika je veľká
udalosť. Svojim príchodom prinesie radosť a šťastie svojim rodičom, starým
rodičom a ostatným blízkym. A keď sa
takýto drobček narodí v prvý deň nového roka, symbolizuje aj zrod nových dní,
predsavzatí a nádejí.
Predstavitelia mesta počkali pár dní,
kým nový obyvateľ nášho mesta povyrastie a pozvali ho medzi seba. Primátor
mesta Ing. Ján Hartel ho slávnostne uvítal do života v obradnej sieni mestského úradu 20. februára. Poprial mu, aby
rástol v zdraví, k spokojnosti a šťastiu
svojich rodičov. Malý Damiánko sladko
spal, možno preto, že ho s láskou kolísal
jeho otec a možno preto, že Mgr. Alena
Ďuriaková mu spievala uspávanky. Celý
slávnostný obrad ukončila poézia a podpis rodičov do pamätnej knihy mesta.

Detský karneval je jednou z udalostí, na
ktorú čakajú všetky deti a pripravujú si
masky. Keď konečne nastal ten správny
deň, šupli sa všetky deti do svojich pripravených kostýmov a razom sa premenili na
bytosti z rozprávok a zvieratká.
Na karnevale v Dome kultúry KNM sa
zúčastnilo 90 masiek spolu s rodičmi či
starými rodičmi. Pri peknej hudbe si všetci spolu zatancovali a predviedli sa v celej
svojej kráse. Karneval otvorili dievčatá,
mažoretky DREAMS, ktoré roztancovali
účastníkov karnevalu. Porota mala veľmi
ťažkú úlohu vybrať najkrajšie masky. Ocenených bolo 50 najkrajších masiek, každý
účastník dostal perník a drobný darček
a nápoj z McDonald´s Žilina.

Zvestipokračovanie na str. 3

Ďakujeme p. Škorvánkovej, ktorá prispela
sponzorsky na perníčky.
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Kvietkov Ti kytičku,
aj básničku krátku,
nesiem Ti v košíčku,
mama k Tvojmu sviatku.
V košíčku Ti nesiem
tisíc milých prianí.
Aj najkrajšiu pieseň,
čo znie na svitaní.
Priať chcem zo srdiečka,
by si dlho žila.
Aj mnoho zdravíčka,
mama moja milá.
Keď Ťa ráno víta
a úsmev Tvoj žiari,
radosť nech prekvitá
vždy na Tvojej tvári!
Kvietkov Ti kytičku,
aj básničku krátku,
nesiem Ti v košíčku,
mama k Tvojmu sviatku.
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Každé jednotlivé voľby v Slovenskej republike, či už sú to voľby do NR SR alebo voľby do
zastupiteľstiev samosprávnych krajov, komunálne voľby (voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev) a tiež i voľby prezidenta SR, sú upravované iným zákonom.
Hoci sa už politici viackrát vyjadrovali, že
vypracujú jeden ucelený zákon, podľa ktorého budú vykonávané všetky druhy volieb
v našej republike, zatiaľ tak neurobili. Žiadny takýto návrh zákona vypracovaný nebol,
a tak každé jedny voľby sa riadia iným zákonom. Mnohé ustanovenia týchto zákonov
sú viac menej totožné alebo podobné, ale
predsa v niektorých zásadných ustanoveniach nájdeme rozdiely, ktoré môžu voliča
pomýliť. Na jednu takúto záležitosť by som
Vás chcel upozorniť. Pri posledných voľbách, keď sme volili predsedu samosprávneho kraja a poslancov tohto zastupiteľstva,
sme na hlasovacom lístku zakrúžkovali

Predstavujeme

Stali ste sa poslancom pred troma rokmi, ako sa cítite v tejto pozícii? Čím Vás
práca poslanca prekvapila, prípadne, čo
Vám priniesla?
Budem možno pre niekoho kritický, ale
moje doterajšie skúsenosti poslanca ma len
utvrdili v presvedčení, že v komunálnom
prostredí mestskej samosprávy panuje od-

poradové čísla kandidátov, za ktorých sme
hlasovali. Pri voľbách prezidenta SR, ktoré
sú pred nami, nebudeme kandidáta, za ktorého hlasujeme, na hlasovacom lístku krúžkovať, ale označenie sa vykoná tak, že pri
vybranom kandidátovi urobíme značku “X„
v rámčeku umiestnenom pred priezviskom
kandidáta. Keby ste tento rámček zakrúžkovali, okrsková volebná komisia by mohla váš
hlas neuznať ako platný. Chcel by som ešte
upozorniť na ďalší významný rozdiel medzi
voľbou predsedov samosprávnych krajov
a voľbou prezidenta SR. Za predsedu samosprávneho kraja (župana) je zvolený ten
kandidát, ktorý získal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, pričom za
prezidenta SR je v prvom kole zvolený ten
kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov.
Ak považuje zákonodarca za “oprávnených
voličov„ všetkých voličov, tak je potom málo
pravdepodobné, že prezident SR bude zvolený v prvom kole. Nie je totiž ani isté, či k voľbám pôjde nadpolovičná väčšina všetkých
oprávnených voličov. Prichádza teda do úvahy druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole volieb
získali najviac platných hlasov. Druhé kolo
sa uskutoční 29.3. 2014, dva týždne po vykonaní prvého kola. Pre informáciu môžem
uviesť, že v našom meste je 12 754 oprávne-

ných voličov, t.j. občanov, ktorí majú trvalý
pobyt v KNM alebo v našich mestských častiach - Budatínska Lehota a Oškerda a ktorí
v deň voľby prezidenta SR dovŕšili 18 rokov
veku.
Pripomínam, že u nás môže voliť i iný volič,
ktorý si vybavil voličský preukaz v mieste
svojho trvalého bydliska a v čase konania
volieb sa bude u nás zdržiavať. Ešte pripomeniem, že v našom meste má 441 osôb
bližšie neurčený trvalý pobyt. Títo občania
budú zapísaní v zozname voličov vo voličskom okrsku č. 6 na Belanského ulici v budove Klubu 75, kde si môžu uplatniť svoje
voličské právo. Tak ako v našom meste môže
voliť iný volič, môžu aj naši občania voliť
hocikde na Slovensku. K tomu je potrebné
si na Mestskom úrade v KNM vybaviť voličský preukaz a z nášho zoznamu oprávnených voličov bude volič vyčiarknutý. Keby
sa náhodou stalo, že predsa bude v deň volieb prezidenta SR doma, nemusí sa obávať,
môže voliť vo svojom volebnom okrsku, len
si musí so sebou zobrať spomínaný voličský
preukaz. Samozrejme, že už vydávame voličské preukazy, a to nielen na prvé kolo volieb,
ale i na druhé kolo. Pripomínam našim občanom, že vydaný voličský preukaz na prvé
kolo volieb vôbec neznamená jeho platnosť
v druhom kole. Pri voľbách v prvom kole ho
totiž voliči musia odovzdať.

PhDr. Pavla Urbana, PhD., nezávislého poslanca Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste - volebný obvod č. 5 (Ulice Clementisova a Dlhomíra Poľského)
borná, no najmä generačná stagnácia. Nefunguje nám tu princíp zrkadla, rovnako
i medzi kolegami poslancami. Akákoľvek
snaha o iný, odbornejší názor, objektívnu
kritiku zvonka sa prezentuje ako účelová, na
ktorú sa ihneď odpovedá, hoci len formálne.
Najlepšie, kým sú zapnuté kamery, snímajúce veľakrát nedôstojnú atmosféru našich
zasadnutí. Ako poslancovi, ktorý sa podieľa
na schvaľovaní rozpočtu a finančnej logistike z verejných zdrojov mi prekáža, že na
úrovni samosprávy a jej kompetenčných organizácií okrem školstva, neexistuje takmer
žiadna pracovná fluktuácia zaručená cyklickým a objektívnym výberovým konaním.
Čiže záruka, že s verejnými prostriedkami
nakladajú najlepší dostupní, vysokoškolsky vzdelaní odborníci na svojom mieste.
Nemalo by byť totiž zaužívanou praxou, že
kmeňoví zamestnanci patriaci pod organizačnú štruktúru mestského úradu celý svoj
produktívny život strávia na jednom mieste.

Istý mechanizmus akej takej kontroly majú
v rukách poslanci mestského zastupiteľstva,
ktorí však nedokážu odosobnene riešiť takéto chúlostivé otázky personálneho charakteru bez toho, aby nesledovali svoje čiastkové
záujmy. Napokon, aj tak konečné rozhodnutie je len v rukách primátora ako štatutára
mesta.
Ktorý problém v meste Vás naposledy
najviac oslovil a prečo?
S ohľadom na môj kultúrne vyhranený volebný program to bol však paradoxne problém v sociálnej oblasti. Totiž pred troma
rokmi som na základe vlastnej skúsenosti
pocítil, že hoci má naše mesto zabehnutú
opatrovateľskú službu, nedisponovalo dostatočným počtom opatrovateliek ochotných pracovať s tými najťažšími diagnózami, a tým pádom nedokázalo celoplošne
vykrývať dopyt občanov mesta po tejto
službe. Podarilo sa mi iniciovať platovú
inventúru zamestnancov opatrovateľskej

Zvesti
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služby a následnú úpravu znenia Všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia
úhrady, výšky úhrady a platenia úhrady za
opatrovateľskú službu, v ktorej som navrhol
vyššie motivačné mzdové ohodnotenie, resp.
peňažný bonus pri ťažkých stupňoch odkázanosti, zohľadňujúci často nezvratné psychiatrické, fyzické a imobilizačné faktory.
Aké sú Vaše aktuálne predsavzatia, plány v práci poslanca?
Beží nám posledný rok tohto volebného obdobia, čiže môžem skôr bilancovať, čo konkrétne sa mi podarilo presadiť. Napr. pri
schvaľovaní celkovej sumy mesačného platu
primátora, ktorý sa na základe Zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest určuje v závislosti od počtu obyvateľov
danej samosprávy, (v prípade nášho mesta je to koeficient 2,53 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok), som vždy navrhoval iba jeho
základnú podobu bez ďalšieho možného navýšenia, ktoré zo zákona každoročne môže
schvaľovať mestské zastupiteľstvo až do
výšky 70% jeho základného platu. Ďalej som
inicioval technické zabezpečenie akustickej
dostupnosti vysielania mestského rozhlasu
vo vnútornom uzle na sídlisku Clementisova,
ktoré bolo celé roky nefunkčné. Taktiež presadiť finančný audit našich mestských novín
– Zvestí KNM, ktorý oproti dovtedajším ná-

Slávnostné privítanie
prvého občana roku 2014
(pokračovanie zo str. 1)
A kto bol hlavným aktérom tohto podujatia?
Malý Damiánko Kvašňovský, ktorý sa narodil 1.1. 2014 svojim rodičom Anete Záhumenskej a Pavlovi Kvašňovskému.
D. Š.

Zvesti

kladom priniesol napokon takmer polovičnú
úsporu vo verejných výdavkoch, premietnutých v prijatých návrhoch rozpočtu mesta pre
nasledujúce roky s úsporou asi 10 tisíc eur
ročne. Znížením nákladu mesačných výtlačkov z pôvodných 2300 ks na súčasných 1800
ks sa taktiež eliminovala strata v podobe nepredaných výtlačkov, ktoré sa pred spomínaným auditom pohybovali v počte cca. 500ks,
dnes však už len priemerne na úrovni 100ks.
Taktiež som inicioval žiadosť o zmenu organizácie dopravy na Clementisovej ulici pri
základnej škole na podnet petície občanov
dotknutej časti ulice. Snažím sa podľa daných
možností reagovať na všetky občianske požiadavky v rámci mojich kompetencií nielen
vo svojej mestskej časti. Aj preto sa občania
mesta môžu na mňa kedykoľvek obrátiť e-mailom na: pavel.urban@outlook.sk, pričom
sa budem snažiť tlmočiť ich pálčivé podnety
vedeniu nášho mesta.
Všimla som si, že máte pozitívny vzťah
ku kultúre. Ako vnímate jej stav v našom
meste?
Môj vstup do regionálnej politiky sa týkal
najmä otázok okolo akútnej potreby komplexnej reštrukturalizácie štatútu Mestského
kultúrneho a športového strediska, založenej
na odbornej a metodickej platforme, definovanej v novej organizačnej štruktúre na úrovni mestského úradu. Pred rokmi účelovo zrušený referát kultúry a športu, by mal tak opäť
odborné, opakujem - odborné kompetencie
na kontrolu nemalých finančných tokov a následnej výkonovej efektivity v oblasti kultú-

ry a športu. Taktiež vytvorenia pamiatkovej
zóny centra s krásnymi laubňami a priečeliami, či mestského múzea so stálou expozíciou histórie nášho mesta, aj výstavnými
priestormi na príležitostné výstavy v prízemných reprezentačných interiéroch barokovej
budovy mestskej knižnice s možnosťou bezbariérového vstupu. Taktiež som presadzoval
vytvorenie kultúrnej rady mesta, pozostávajúcej z významných osobností umeleckého
a kultúrno-spoločenského života, ktorá by
mala funkciu poradného orgánu pri programových a rozpočtových návrhoch v kultúrnej
oblasti, tak ako je to bežné v transparentných
samosprávach. Kultúru z profesionálneho
hľadiska vnímam ako priestor potrebných
systémových zmien na to, aby naše mesto dokázalo poskytnúť dostatočné možnosti kultúrneho vyžitia a reprezentovalo tak jedinečnosť regiónu dolných Kysúc najmä smerom
navonok v rámci podpory turizmu. Takto
sme zatiaľ popri Čadci iba v jej dlhoročnom
marketingovom tieni. V porovnaní s mestami ako Stará Ľubovňa, Kežmarok, Skalica či
Bytča máme približný počet obyvateľov, no
predsa ich viac pozná väčšina Slovákov ako
nás. Kladiem si teda otázku. Dokedy sa chceme skrývať za našu potápajúcu sa vlajkovú
loď – Jakubovské hody? A na záver, jedna
moja občianska i poslanecká skúsenosť. Ľuďom v malých samosprávach, ako je tá naša,
chýba názorová pokora, čo sa týka odbornosti a špecializovaného vzdelania, kde sa každý
s každým nejako pozná a každý sa pasuje do
úlohy odborníka takmer na všetko.

Ako si spolunažívame v meste?
Je už síce marec, ale údaje, ktoré vedie
evidencia mesta a nahlasuje ich Štatistickému úradu SR, sa definitívne uzatvárali
vo februári. Medzi jeden z najdôležitejších
údajov, ktorý vedie evidencia obyvateľstva,
patrí celkový počet obyvateľov. Ten bol
k 31.12. 2013 vrátane mestských častí Budatínska Lehota, Dubie a Oškerda 15 680
obyvateľov. Počet občanov ovplyvňujú
prirodzené demografické javy (narodenie
a úmrtie) a migračné javy (prisťahovanie
a vysťahovanie). Počas 12 mesiacov roku
2013 bol prírastok obyvateľstva narodením 163 a prisťahovaním 153. Naopak
úbytok úmrtím bol 150 obyvateľov a vysťahovaním 200.
Pre zaujímavosť uvádzam ešte jeden demografický jav. V roku 2013 bolo uzavretých
64 sobášov, čo je o 10 sobášov menej ako
v predošlom roku 2012. Rozvody dosiahli
vysokú úroveň, až 81% z počtu sobášov,
t. j. rozvedených bolo 52 manželských párov. Je to len niekoľko dní, čo sme slávi-

li sviatok lásky. A tak verím, že láska nás
všetkých bude sprevádzať vždy a stále. Veď
práve tento najkrajší cit je element ovplyvňujúci demografické údaje, akým sú sobáš
či narodenie dieťatka.
D. Š.

Pozvánka
na zasadnutie MsZ KNM
Dňa 13. marca 2014 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 zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť
Antechnet s.r.o. Podrobný program
rokovania bude zverejnený na webovej
stránke mesta.
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Pekné životné jubileum
Dňa 19. februára 2014 sa dožil krásneho jubilea 95. rokov Ondrej Čučo, klient Zariadenia
pre seniorov a Domova sociálnych služieb na
Štúrovej ulici v KNM. Jubilantovi k sviatku
prišli zablahoželať s kyticou kvetov riaditeľ-

ka Ing. Miriam Bugrová a vedúca sociálneho
úseku Bc. Mária Suchánková. Ku gratulantkám sa pripojil aj primátor mesta Ing. Ján
Hartel, ktorý mu zablahoželal k okrúhlemu
výročiu a odovzdal mu darčekový kôš. Ro-

Webová stránka plní svoju úlohu
Na začiatku roka sme všetkých čitateľov Zvestí KNM a používateľov webovej stránky mesta informovali, že svoj názor môžu vyjadriť
pomocou ankety, ktorá je uverejnená na webovej stránke mesta.
Uplynulá anketa, do ktorej ste mohli zaslať
svoj hlas v mesiacoch december a január, pozostávala z otázky: Kde čerpáte informácie
o podujatiach v meste? A ako dopadol tento
prieskum? Až 58 % hlasujúcich získava infor-

mácie z webovej stránky mesta. Toto percento je pravdepodobné vysoké aj z dôvodu, že
v ankete hlasovali pravidelní návštevníci webovej stránky, ktorí využívajú zverejnený kalendár podujatí. Teší nás, že tento spôsob prinášania informácií plní svoju úlohu. Druhou
najčastejšou odpoveďou na anketovú otázku
boli Zvesti KNM, teda kultúrne spektrum,
ktoré vám prinášame vždy na 12. strane každého vydania. Údaje o podujatiach v meste

SPRAVODAJSTVO

Dobrovoľní hasiči bilancovali uplynulý rok
Výročná členská schôdza DHZ KNM sa uskutočnila dňa 8. 2. 2014 v Klube 75. Zahájil
a viedol ju Ing. Pavol Ďurina CSc. Po privítaní hostí primátora mesta Ing. Jána Hartela,
predsedu OV DPO KNM Ing. Jána Martišku,
veliteľa OV DPO KNM Ing. Petra Harceka,
riaditeľa MKŠS Bc. Juraja Čierňavu, správu
o činnosti v roku 2013 predniesol predseda

DHZ Jaroslav Belko, z nej vyberám: DHZ
má v súčasnosti 119 členov, v roku 2013 zabezpečovali poriadkovú službu na Kysuckej
desiatke, službu mali pri prehliadke veteránov počas hodov, zorganizovali oslavu 135.
výročia založenia DHZ spojenú so súťažou
v hasičskom športe, uskutočnili okresnú oslavu sv. Floriána so sv. omšou a slávnostným

Láska kvitne v každom veku
Deň sv. Valentína sme
spolu s klientmi v Centre
sociálnych služieb Fantázia na pracovisku v Hornom Vadičove, ktorého
zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj a riaditeľkou Mgr. Silvia Martinčeková, prežili veľmi
príjemne, pri zákusku,

teplom čajíku a príjemnom rozhovore.
Láska má rôzne podoby.
Jedna veľká láska je aj
v našom domove Fantázia. Je to láska manželov
Tichých, ktorí sú z Radole.
Táto vzorová láska ich celé
roky pevne spája. Z úcty
k nemu sme mu pomohli

Sivá zima Údržbu mesta nezaskočila
Tohtoročná pani zima neprišla tak, ako by sme
očakávali. Nezvyčajné teplé počasie bez snehovej prikrývky znamenalo zmenu v bežných
činnostiach aj pre Údržbu mesta. Sypače, nakladače, odhŕňače zostali zagarážované a namiesto toho sa venovali zbieraniu odpadkov.
Okrem bežného udržiavania čistoty v meste,
v januári a februári zlikvidovali aj niektoré
čierne skládky odpadu. Množstvo fliaš a neporiadku upratali v Škorčí pri Lipke, na nábreží

rieky Kysuca, priestory medzi garážami na
Nábrežnej ulici, rôzne zákutia, kde sa stretávajú mladí, ale aj tí skôr narodení, popíjajú pod
holým nebom a nechávajú po sebe odpadky.
Ďalej v spolupráci s Mestských úradom KNM,
referátom životného prostredia uskutočnili aj
výrub drevín. Na základe podnetu obyvateľov
Hornej Skotne vyklčovali medzu okolo cesty,
ktorá bude slúžiť ako prechodový chodník
pre ľudí k svojim rodinným domom, nakoľko

dák z Rudiny je šiesty rok v opatere personálu tohto sociálneho zariadenia. Vzhľadom
na vysoký vek sa teší primeranému zdraviu.
Do vytúženej stovky mu prajú pracovníci
ZpSaDSS KNM veľa zdravia, pohodu a radosť
zo života.
Mgr. Ladislav Feiler

zo Zvestí KNM čerpá 19 % hlasujúcich. Po 8
% získali odpovede: plagáty na dome kultúry a Facebook. Obe tieto možnosti sú ľahko
dostupné pre širokú verejnosť a informácie
o svojich akciách týmto spôsobom prináša
Mestské kultúrno-športové stredisko KNM.
V najbližších dňoch sa môžete zapojiť do novej ankety. Tá je určená práve vám, našim pravidelným čitateľom. Sme zvedaví, ktorá pravidelná rubrika Zvestí KNM je najobľúbenejšia.
Vaše odpovede budú nápomocné pri tvorbe
ďalších čísiel mesačníka.
D.Š.
pochodom mestom. Zasahovali pri lesnom
požiari v Ochodnici, zúčastnili sa hľadania
nezvestnej osoby.
Za dlhoročnú činnosť a prácu boli niektorým
členom odovzdané medaile ZPP. Do plánu na
rok 2014 si dali: doplniť plán preventívnych
kontrol, zabezpečiť nábor nových žiakov do
hasičského krúžku, pokračovať vo výcviku
mužov, dorastu a Plameňákov, zabezpečiť II.
ročník súťaže Hasičská stovka a pod.
Ľudovít Hoch
urobiť srdiečko pre svoju manželku. Vyznanie, poďakovanie za spoločne prežité roky
a darček od neho starkej vytlačili slzy do očí.
Lásku spečatili vzájomným bozkom.
K láske patrí i úcta. A tak sme jedno srdce
darovali i našej vedúcej Mgr. Márii Šupolovej. Je veľmi príjemná, milá, láskavá nielen
ku klientom, ale aj k zamestnancom. Patrí
jej naša vďaka. Potom sme si vypočuli báseň
a spoločne spievali piesne o láske, jednou
z nich bola i pieseň Láska bože láska. Starkým a klientom sa radosť zračila v očiach.
Jarmila Podpleská
cesta v tejto oblasti je silne znečistená blatom
a rôznym nánosom od mechanizmov, ktoré
zvážajú drevo z hory. Okrem udržiavania čistoty začali zametať nahromadený štrk z niektorých chodníkov (Ulica Benkova, Vajanského, Lipová, Litovelská). Pripravujú zametacie
mechanizmy, ktoré sa už čoskoro objavia na
mestských komunikáciách, aby likvidovali posyp zo zimnej údržby. Predpokladáme, že pani
zima už ukončila svoju vládu, aj keď možno
sem tam ešte „postraší“ nejakou snehovou
nádielkou.
Mgr. Dáša Jakubcová
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V januári 2014 ste získali titul Osobnosť
Kysúc 2013 za športový počin. Aký to bol
pocit, keď ste si preberali titul?
Veľmi príjemný. Ocenenie bolo dôkazom, že
moje bežecké výkony si ľudia pamätajú a terajšiu trénerskú prácu s bežcami na Kysuciach
si vážia.
Získali ste ho aj za svoju aktívnu športovú činnosť v 80-tych rokoch. Môžete pre
čitateľov zrekapitulovať tie najväčšie
úspechy?
K behu ma priviedol športový zanietenec Vincent Zelina z mojej rodnej obce Rudina. S bežeckým tréningom som začal na jeseň v roku
1976 pod vedením Jaroslava Srholca v KNM.
Mal som veľmi dobrý základ aj vďaka tomu,
že som dve sezóny v zime behal na bežkách.
Po dvoch rokoch tvrdej prípravy som získal
svoje prvé medailové umiestnenia na majstrovstvách Slovenska a Československa a dostal som sa do československej dorasteneckej
a juniorskej reprezentácie. Ako 18-ročný som
zabehol 5000 m za 14:56, 2000 m prekážok
za 5:47,8 a 1500 m za 3:58. Po skončení Gymnázia v KNM som v r. 1980 začal študovať na
PF v Banskej Bystrici. Tu sa ma ujal Róbert
Rozim, tréner, ktorý vo mne zanechal najväčšiu stopu. Pod jeho vedením som hneď v prvom roku dobehol na majstrovstvách Československa mužov v behu na 3000 m prekážok
druhý v čase 8:43 a dostal sa do čs. reprezentácie dospelých. Pri R. Rozimovi som dosiahol svoje najväčšie úspechy a zabehol osobné
rekordy na 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10 000
m a 3000 m prekážok. V ďalších rokoch som
sa viac venoval 5000 m či cezpoľnému behu,
v ktorom som získal aj titul majstra Československa medzi mužmi-vytrvalcami na 12 km.
V roku 1986 som absolvoval základnú vojenskú službu v Dukle Banská Bystrica. Aj po návrate na Kysuce som naďalej pretekal. Získal
som ešte titul majstra Slovenska v behu na
10 000 m, viacero medailí z majstrovských
krosov, ale viac som súťažil v cestných behoch. Koncom 80-tych rokov som zvíťazil na
Kysuckom maratóne.
S odstupom času si niektoré svoje výkony
cením viac, ako v čase, keď som ich zabehol. Nezabudnuteľné sú najmä preteky, keď
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som reprezentoval Československo medzi
dospelými či už na medzištátnom stretnutí
alebo bežeckých podujatiach. Ak by som mal
uviesť, ktoré tri výkony si cením najviac, tak
výkon na 5000 m dosiahnutý na Zlatej tretre
v Ostrave (13:57), potom 3000 m prekážok
za 8:43 na majstrovstvách Československa
a samozrejme titul majstra Československa
v cezpoľnom behu medzi mužmi vytrvalcami na 12 km. Zvíťaziť na krose v konkurencii československých bežcov z 1. polovice 80.
rokov bolo veľmi ťažké. Osobitné miesto pre
mňa majú moje dve víťazstvá na Kysuckom
maratóne. Môj víťazný čas (2:23:57) z konca
80-tych rokov dodnes zo slovenských bežcov
na Kysuckom maratóne nikto neprekonal.
Podobne už viac ako 20 rokov čaká na prekonanie traťový rekord, ktorý držím na Krasňanskej desiatke. Verím, že ho prekoná práve
niektorý z mojich zverencov.
Ktorý životný úspech pokladáte za najdôležitejší?
Rozhodne je to moja rodina.
Obyvatelia Vás v súčasnosti poznajú najmä ako pedagóga z Gymnázia KNM a trénera v atletickom klube. Má súčasná mládež rovnaké podmienky na rozvoj svojho
športového talentu ako v minulosti?
Musím povedať, že práca učiteľa je pre mňa
prvoradá. Na Gymnáziu v KNM učím viac
ako 20 rokov. Máme veľmi dobrých žiakov, čo
dokazujú ich úspechy na predmetových olympiádach či výsledky na maturitných testoch.
Práca s nimi ma napĺňa, dúfam, že to takto
vnímajú i moji žiaci. Dnešní mladí ľudia sú iní,
ako bola naša generácia. Niekedy ich musíme
trochu popohnať. V behu je to však inak. Behá
ten, kto chce. V behu platí, že bežec chce trénovať a že ho tréning a pretekanie napĺňa. Či
má súčasná mládež lepšie podmienky na rozvoj talentu ako v minulosti? Záleží, z ktorej
strany sa na to pozrieme. Po stránke materiál
nych možností, možnosti slobody cestovania,
podľa môjho názoru, je na tom súčasná mládež lepšie. Súčasný spôsob života a atmosféra v spoločnosti je však silno ovplyvňovaná
médiami. Mladým ľuďom, a nielen im, často
predkladajú vzory a hrdinov, ktorí so športom
veľa spoločného nemajú.
Vaši zverenci v AK dosahujú vynikajúce výkony. Sám ste aktívne športoval.
Čo človek musí obetovať športu, aby bol
takto úspešný? A naopak, ako sa mu to
vráti?
Dlhodobo patríme medzi úspešné atletické
kluby. Viacerí naši bežci sa stali majstrami
Slovenska, reprezentujú na medzinárodných
podujatiach ako majstrovstvá Európy v cez-

poľnom behu (Patrik Žúbor, Juraj Vitko)
alebo na Európskom olympijskom festivale
mládeže (Nikola Štefundová, Michal Kučera),
na medzištátnych stretnutiach (popri už spomenutých Soňa Kohútová a Lukáš Prívara).
Traja vytvorili nové slovenské rekordy (Soňa
Kohútová na 150 m, Michal Kučera na 300 m,
Nikola Štefundová na 1500 m). V r. 2013 bežci MKŠS – AK KNM pod mojím vedením získali 9 zlatých, 4 strieborné a 12 bronzových
medailí z majstrovstiev SR. Aj touto cestou
sa chcem sa poďakovať Kysuckému Novému
Mestu a Mestskému kultúrno-športovému
stredisku za podporu. Bez nej by kysuckonovomestská atletika tieto výsledky nedosiahla.
Čo musí človek obetovať pre úspech? Ak vás
beh baví, tak to nemusíme hodnotiť ako obetu. Beh sa stane súčasťou vášho života. Beh si
vyžaduje trpezlivosť, cieľavedomosť, náročnosť na seba. Beh neoklamete. Samozrejme,
musíte mať podporu v rodine, klube, škole,
meste. Nemyslím si, že sa úspech musí zákonite nejako vrátiť. Čo sa vám v živote vráti, je
skôr to, že sa stanete odolnejším, náročnejším
na seba, viete priznať prehru, uznať úspech
toho druhého apod.
Musím tiež spomenúť, že ste organizátorom Kysuckej desiatky. Čo sa deje v zákulisí organizovania takéhoto celoslovenského podujatia?
Pred piatimi rokmi schválil Slovenský atletický zväz na môj návrh novú majstrovskú
disciplínu – majstrovstvá Slovenska v cestnom behu na 10 km. Odvtedy sa tieto majstrovstvá konajú u nás v KNM v rámci Kysuckej desiatky, ktorá sa stala už tradičným
podujatím. Som rád, že aj tento rok nás Slovenský atletický zväz poveril aj vďaka úsiliu
riaditeľa MKŠS p. Juraja Čierňavu ich organizovaním. Zabezpečenie takéhoto podujatia
si vyžaduje veľa práce a úsilia. Ide o prípravu,
označenie a samotnú bezpečnosť pretekárov
na trati, zabezpečenie dostatočného počtu
rozhodcov a organizátorov. Bez nich a bez
pomoci štátnej a mestskej polície a DHZ by
sa takéto preteky ani nedali zorganizovať.
V tomto roku sa uskutočnia výnimočne v sobotu 26. apríla popoludní na tradičnej trati.
O pár dní sa bude v meste konať vyhodnotenie ankety Športovec roka 2013.
Máte svojho favorita?
Mám, ale meno neprezradím. O športovcovi roka v KNM rozhoduje komisia kultúry
a športu, ktorá na základe dosiahnutých výsledkov vyberie najúspešnejších športovcov
v jednotlivých vekových kategóriách.
Ďakujem za rozhovor
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HOSŤ MESIACA

V rubrike Hosť mesiaca sme sa rozprávali s Mgr. Milanom Slivkom,
čerstvým držiteľom titulu Osobnosť Kysúc 2013

Zvieratká a rozprávkové bytosti spolu tancovali
(pokračovanie zo str. 1)
Spomenieme len niektoré ocenené masky:
vodník - Aďo Panáčik, kuriatko - Samko
Pavlík, gejša - Lea Ochodničanová, tekvica
- Natálka Milová, šašo - Kubko Handlovský,
gepard - Timko Račik, pretekár - Vladko
Novák, Pipi - Kristínka Grofíková, šejk Gabko Kaňuch, Zoro - Riško Tatarčiak.
Bendová

KULTÚRA

Koncert zborovej tvorby oslávil hudbou 10. výročie
Úžasnú atmosféru opäť priniesol Koncert zborovej tvorby do priestorov Kostola Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie. V nedeľu poobede sa tu stretli
všetci milovníci zborovej tvorby a duchovnej hudby. V programe vystúpili
zbory z Rakovej, Bojnej a samozrejme
Kysuckého Nového Mesta. Organizátorom podujatia bola Základná umelecká
škola v KNM. Preto sa v úvode prihovorila jej riaditeľka Mgr. Eva Králiková
a všetkým popriala krásny umelecký
zážitok.
Na úvod zaznela Židovská pieseň: Hine
ma tou umanaim ševet achimgamjachat

– Aké je dobré, keď bratia žijú spolu. Ako
prvý vystúpil Detský spevácky zbor pri
ZUŠ v KNM. Zaspieval gospelovú pie-

seň a černošský spirituál. Sólo spievala
Ivanka Kocúrová. Ďalším účinkujúcim
bol Chrámový zbor Gaudium z Rakovej.
V jeho podaní zazneli 3 skladby v úprave Moniky Bažíkovej. V prehliadke zborov nasledovalo vystúpenie Učiteľského
speváckeho zboru s názvom Cantica
Kysuca. Na koncert si naštudovali prvé
dve časti z diela Requiem od Carla von
Dittersdorf. Korepetítorom bol Bc. Miroslav Vantech, sólo spievala pani magistra Alena Ďuriaková.
Ďalej sa predstavil Chrámový zbor kostola Všetkých svätých v Bojnej. Predstavili sa so 4 skladbami.
Koncert svojim vystúpením zakončil
Mládežnícky spevácky zbor Shema. Zaspievali „Spirit of god who dwels in me“,
„Open my eyes that i may see“, „Come
fill my heart and make me whole“. Medzi jednotlivými vystúpeniami zahrala dychová hudba pri ZUŠ v KNM pod
vedením pedagóga Štefana Zábojníka.
Programom sprevádzala Lenka Ivaničová. Na záver si zobral slovo farár Mgr.
Ján Uskoba, ktorý sa viac ako stovke
účinkujúcich poďakoval za to, že spoločne vytvorili krásne popoludnie vyplnené hudbou a spevom a za ich snahu
vynaloženú v zboroch.
D. Š.

Navštívte výstavu v kaštieli
Druhá polovica 20. storočia priniesla nové
informačné a komunikačné technológie.
Ich vývoj je neustále rýchlejší, to čo je dnes
realitou, bolo pred pár rokmi len fantastickým snom. Vďaka miniaturizácií sa obrovské počítače zmenili na malé osobné, každodenne využívané zariadenia „do vrecka“.
Súkromná zbierka výpočtovej techniky
Jaroslava Masnicu z Budatínskej Lehoty
je sprístupnená v Kaštieli v Radoli práve

v týchto dňoch. Zaujme každého návštevníka rôzneho veku. Tí starší si zaspomí-

Ples mesta žiaril
Kysučania sa prišli
zabaviť na 11. ročník Reprezentačného plesu mesta. Vo
vstupnej hale domu
kultúry
všetkých
účastníkov
plesu
privítal
primátor
mesta Ing. Ján Hartel s manželkou a ľudová muzika FS Jedľovina. Nová svetelná výzdoba rozžiarila
tanečnú sálu a dodala celému podujatiu trblietavý jas. Na pódiu lákala bohatá tombola.
Tohtoročný ples otvorila svojim krásnym
hlasom rodáčka z KNM Katarína Ivánková.
Po úvodných slovách moderátorov Pavla
Záteka a Natálie Valiaškovej a po slávnostnom prípitku, sa v programe opäť predstavila Katarína Ivánková s tanečnou skupinou
Sense z Bratislavy. Hneď prvý valčík vylákal
na tanečný parket množstvo tancachtivých
párov v krásnych róbach. Ukážku spoločenských tancov predviedol tanečný pár z Liptovského Mikuláša. Nemohli chýbať ani obľúbené mažoretky Asanka. To sa už asi 200
prítomných hostí dobre zabávalo v tónoch
tanečných skladieb skupiny VIVA Band
z KNM. Hlavný hosť programu Jozef Pavlusík svojim spevom a skupina Black Evils
z Martina ohnivým predstavením vystupňovali slávnostnú atmosféru. Dobrá hudba
a zábava trvala až do svitania.
Poďakovanie patrí aj firmám a osobám, ktorí zvýšili úroveň tohto plesu:
Sevak Žilina, Ina Kysuce, Samtek, RS Fitclub, autodoprava Ľuboš Capko, Cs agency,
primátor mesta Ing. Ján Hartel, Elimax,
Stavreal, autodoprava F. Kováč, St. Bystrica,
V. M. Marlex, lekáreň sv. Lukáša, mäsovýroba Igor Caletka, p. Zuziaková a p. Maráček,
obuv LEAN, Rapčan Zdeno, RM sport, Oľga
Bárdyová- Bárdy, pneuservis Ján Stolarik,
elektro Eldop, Obnovstav.
foto a a text: Antónia Vnukova
najú, mladí sa možno budú čudovať. Zberateľ Jaroslav Masnica si kúpil svoj prvý
počítač Didaktik Gaba v 80. rokoch minulého storočia. Potom prišli ďalšie počítače,
ktoré boli zároveň podnetom pre jeho zberateľský koníček. Zbierka sa rozrástla o hry,
príslušenstvo a časopisy a pod. Zozbieraný
súbor predstavuje 1500 exponátov techniky prevažne z 80. a 90.-tych rokov. Netreba
však veľa slov, stačí zájsť do neďalekej Radole a všetko uvidieť na vlastné oči. Príležitosť máte do 13. marca 2014.
D. Š.
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Prvákov nastúpi v septembri viac
Zápis prvákov prebiehal od 15. januára do
15. februára na všetkých základných školách
v meste. Minulý rok bolo prijatých 135 detí,
tento rok na zápis prišlo 173 detí, z toho 25

z iných obcí. Odklad školskej dochádzky v 11
prípadoch posúdia odborní zamestnanci
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v KNM. Celý zápis pre-

behol na vysokej úrovni, školy si pre budúcich
prváčikov pripravili pestrý program a darčeky.
Na základných školách v meste bude vytvorených 9 prvých tried, dve triedy na ZŠ Dolinský
potok, tri triedy na ZŠ Clementisova a štyri na
ZŠ Nábrežná. Budúci prváci sa do školy tešia
už dnes.
D. Š.

Už sú pripravení na školské povinnosti
li nielen svoju zručnosť, ale aj schopnosti pri
plnení vedomostných úloh. A musíme s radosťou potvrdiť, že im to išlo veľmi dobre! A aby
nakoniec potvrdili, že chcú chodiť do našej
školy, tak im anjeli pomaľovali rúčku farbami
a oni urobili jej odtlačok na farebný papier. Je
to ich prvý podpis pred nástupom do 1. triedy.
Na školský rok 2014/2015 bolo zapísaných do
našej školy 39 detí, čomu sa veľmi tešíme. Riaditeľstvo školy preto v mene všetkých zamestnancov, rodičov a žiakov ďakuje za prejavenú

Škôlkari potešili starkých
Dlhé zimné a pochmúrne dni sú niekedy
deprimujúce aj pre nás mladších a pracovne
zaneprázdnených a nie to ešte pre starkých
z penziónu. Tým pre ich vek a zdravotné problémy zostáva len nečinne sedieť a čakať, kedy
im počasie a slniečko dovolí vyjsť aspoň na
priedomie a trochu rozhýbať. Preto predškoláci Materskej školy na Ulici 9. mája, sa v rámci
edukačných aktivít naučili veľa rôznych piesní, básní a tancov. Zostavili sme z nich pásmo
a dňa 14. 02. 2014 vyobliekaní, niektorí v krojoch, sme sa vybrali do blízkeho penziónu,
aby sme starkým spríjemnili jedno všedné

Fašiangový karneval
v základnej škole
Aj tento rok dňa 13. februára 2014 sa
na ZŠ Clementisova uskutočnil karneval, kde sa deti mali možnosť zmeniť
na postavy a postavičky svojich obľúbených rozprávok. Čakala ich prezentácia masiek, súťaže a tance. Každá
maska bola pekná, ojedinelá a ocenená
sladkou odmenou. Deti sa vyšantili do
sýtosti. Domov si odniesli nezabudnuteľný zážitok. (fotografia na titulnej
strane)
Vilma Kantoríková,
Martinka Sekerová
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dopoludnie. Deti im zatancovali ľudový tanec
za sprievodu piesne „Šošovička, hrášok, fazuľa...“, ale aj modernejší „Ča, ča, ča...“. Zaspievali im piesne so zimnou tematikou, zarecito-

dôveru. Prváčikovia, už sa na vás tešíme a veríme, že so všetkými z vás sa v prvý školský
deň stretneme.
Mgr. Katarína Halúsková
vali básne. Za svoju snahu boli deti odmenené
veľkým potleskom.
Vlasta Trúchla

O čom sa písalo 
vo Zvestiach 3/1994
V roku osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o našom meste bude v mestskom parku, na mieste, kde kedysi na bývalom cintoríne stála kaplnka, vybudovaný votívny symbol.
Autorom návrhu symbolu z kombinácie
dreva a betónu je akademický maliar Pavol Muška a realizovaný má byť do júna.

Na letné prázdniny môžete myslieť už dnes
Centrum voľného času KNM usporiada
v lete 2014 už 11. ročník Tábora mladých
cykloturistov vo Veľkej Fatre, Mošovciach.
Tábor bude zameraný na rekreáciu, šport,
kúpanie, cykloturistiku v krásnom prostredí Veľkej Fatry. Hlavným dopravným
prostriedkom bude bicykel a značená Turčianska cyklomagistrála. V rámci programu
deti zhotovia drobné suveníry, posedia si
pri táboráku, zasúťažia si a budú sa kúpať.
Tábor je určený pre deti od 9 do 15 rokov.
Termín: 5. júl – 12. júl 2014 (8 dní)
Cena: 150 €
Ubytovanie, strava 5x denne a celodenný
pitný režim sú zabezpečené. Prihlášky a zálohu na tábor vo výške 50 € môžete zaplatiť
v CVČ už v týchto dňoch.

CVČ KNM organizuje počas letných prázdnin pre deti vo veku od 7- 15 rokov aj letný
mestský tábor s dennou dochádzkou pod
názvom Túlavý autobus. Okrem rekreačného oddychu je tábor zameraný na spoznávanie Slovenska. V rámci programu deti
navštívia kúpaliská a rôzne historické a prírodné zaujímavosti.
I. turnus od 14. do 18. júla 2014
II. turnus od 11. do 15. augusta 2014
Cena: 65 € zahŕňa cestovné autobusom,
vstupné, 1x teplá strava denne, materiál na
činnosť, poistenie.
Prihlásiť svoje dieťa môžete už v týchto dňoch, záloha je vo výške 30 €. Ďalšie
informácie o táboroch na t. č. 4213294,
0903478876.
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V dňoch 15. a 16. januára 2014 sa v priestoroch ZŠ Dolinský potok v KNM uskutočnil
zápis detí do 1. ročníka. Malí škôlkari nás navštívili v sprievode svojich rodičov, aby nám
mohli dokázať, že sú už pripravení na školské
povinnosti.
Na prízemí školy ich najskôr s úsmevom privítali šašovia a anjeli. Deti následne predviedli
svoju šikovnosť v rôznych zábavných úlohách.
Keď ich splnili, tak si ich už odviedli naše pani
učiteľky do veľkých tried. Tam deti preukáza-

Dňa 8. marca 2014 si pripomenieme
10. výročie úmrtia
Júliusa MAŤAŠOVSKÉHO
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti
s rodinami.

SPOMIENKY
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 4. marca si pripomenieme 14. výročie, čo
nás navždy opustil drahý otec, syn, manžel
a brat
Dušan CHOVANEC z Nesluše
V tichej modlitbe s láskou a úctou spomína celá
rodina.

Odišiel si a v srdci bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky.
Slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá,
aj keď hľadíš na nás z neba.
Čas plynie ako rieky prúd,
kto ho mal rád, nebude vedieť zabudnúť.
Dňa 1.3. 2014 si pripomenieme 14. výročie,
keď vo veku 48 rokov tragicky zahynul náš
najdrahší a nekonečne milovaný
Miroslav KMOŠEK z Kysuckého Nového
Mesta
Spomína celá rodina.

Dňa 31. marca uplynie 7 smutných rokov od
smrti
Margity CRHOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel a dcéry Janka a Zuzka s rodinami

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas ubehol ako voda,
ale my na Teba nezabúdame.
Dňa 27.2. 2014 sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého
otca
Jaroslava JEDINÁKA
So smútkom v srdci na neho spomínajú
manželka a deti s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Dňa 28.3. 2014 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia
Milana GREČNÁRA z Kysuckého Nového
Mesta
S úctou spomína manželka, dcéry s rodinou
a brat s rodinou.

Dňa 22.3. 2014 si pripomíname 10. výročie
úmrtia mamy
Vlasty SALAJOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomína dcéra a synovia s rodinami.

Nikto to nepovie, nikto to nevie,
čím bola mamička každému z nás,
nikto ju nevráti, nikto ju nezobudí,
nikdy už nezaznie nám jej hlas
Dňa 6.3. 2014 uplynie 6 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička
Štefka BUČKOVÁ z Kys. Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú dcéra Lýdia
s rodinou a syn Milan.

Dňa 7.3. 2014 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Jozefa ŠUJANSKÉHO
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 25. marca 2014 si pripomenieme
11. výročie úmrtia
Vladimíra MÄKKÉHO z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorý zomrel vo veku 40 rokov.
So žiaľom v srdci spomína smútiaca rodina.
Dňa 11.2. 2014 sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia nášho milovaného otca, syna, brata
Ivana KUBÍKA z KNM,
ktorý nás náhle opustil vo veku 41 rokov
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud
vzal.
Už len kytičku kvetov na
hrob Vám môžeme dať,
postať chvíľu, s modlitbou
a láskou v srdciach spomínať.
Dňa 12.3. si pripomenieme šieste výročie úmrtia nášho otca
Štefana CUDRÁKA
a 29.3. si pripomenieme prvé výročie úmrtia našej mamy
Pavlíny CUDRÁKOVEJ z Budatínskej Lehoty
S láskou v srdciach spomínajú syn a dcéry s rodinami.

Dňa 13. marca 2014 si pripomíname 8. výročie,
čo nás navždy opustila
Emília ŠEVČÍKOVÁ zo Snežnice
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami.

Sú chvíle, na ktoré nezabúdame.
Sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 11.3. 2014 si pripomenieme 1. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec
František ŠOŠKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia
s rodinami i vnúčatá.

Zvesti
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Anjel sa objavil, ruku Ti podal,
Ty si ho v bolestiach celého objal.
Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať,
ani si netušil, čo to má znamenať.
Dňa 23.3. 2014 si pripomíname 5. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš manžel,
otec, brat, dedko a švagor
Ján ČUPA z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína celá rodina.

Navždy Vás v srdci máme
a s láskou na Vás
spomíname.
Dňa 29.3. 2014 si
pripomíname smutné
10. výročie, čo nás náhle
opustil vo veku 54 rokov náš
				drahý manžel, otec, dedko
Ján TARANA
Dňa 29.11. 2013 sme si pripomenuli 30. výročie, čo nás vo veku
57 rokov opustila naša drahá mama, starká a prastarká
Antónia TARANOVÁ, rod. Ságová
Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína celá rodina.
Dňa 2. marca 2014 si pripomenieme 6. výročie, čo
nás opustil môj manžel, otec, krstný, ujo a švagor
Štefan VESELÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka Anna,
dcérka Anka a ostatná rodina.

Len pekné spomienky zostali na Teba
a tiché modlitby posielame do neba.
Na hrob kytičku môžeme Ti dať
a pokojný večný spánok priať.
Zároveň si 7.3. 2014 pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil otec, dedko,
brat, švagor a ujo
Filip ČUPA z Rudinskej
S láskou spomína celá rodina.
Keby sa tak dal vrátiť čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj hlas.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.
Aj keď nie si už medzi nami,
v našich srdciach ostaneš stále s nami.
Dňa 21.3. 2014 si pripomenieme 2. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat,
synovec
Miroslav CENIGA z Kys. N. Mesta
S úctou a láskou spomínajú rodičia, sestra,
strýko a ostatná rodina.
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Vás
v našich srdciach stále
ostávajú.
Aj keď nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete stále
s nami.
Dňa 5.3. 2014 bude 25 rokov, čo nás opustil otec, svokor, starý
a prastarý otec
Michal PODPLESKÝ z Poviny
A dňa 8.7. 2014 bude 10 rokov, čo nás opustila mama, svokra,
starká a prastarká
Matilda PODPLESKÁ z Poviny
Spomína syn Milan s manželkou Annou, vnuci a pravnuci.

poďakovanie
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s mojim
manželom, našim otcom, dedkom a svatom
Emilom LULEKOM z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás opustil 4.2. 2014 vo veku 65 rokov.
Česť jeho pamiatke.
Smútiaca rodina

OPUSTILI NÁS
Jozef GAŠINEC
Mária MANČICOVÁ
Dušan FACUNA
Emil LULEK
Zdenka MACUŠOVÁ
Štefan KLIMEK
Jozef MURČÍK
Alojzia MACÁŠKOVÁ
Rastislav GAZDÍK
Jozef KOLLÁRIK

 70 rokov
 82 rokov
 77 rokov
 65 rokov
 78 rokov
 51 rokov
 57 rokov
 91 rokov
 58 rokov
 78 rokov

NARODENIE DETÍ
Maximilián Komzala, Damián Kvašňovský, Július Jaššo, Tadeáš Petrišak, Marek Srnec, Andrej Laš, Patrik Rolko, Šimon
Hlavačák, Alexander Ďurmek, Boris Szabó.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ján Chúpek a Ľubomíra Hacajíková
Marián Čelko a Martina Podpleská

Zvesti
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Môj drahý, deň za dňom sa strieda,
čas tak rýchlo letí,
ubehlo už 11 rokov, čo so mnou nie si.
So smútkom v srdci a so slzou v oku
spomínam na Teba každý deň v roku,
v tichosti vyprosujem veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz nespoja.
Dňa 3.3. 2014 bude 11 rokov, čo si Pán povolal
do večnosti môjho drahého manžela
Marcela KUBIŠA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína manželka Hanka.

Správne znenie tajničky z čísla 2/2014
znie: „...aký bol v mladosti hlúpy.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Miriam Kavacká,
1. mája 126, KNM – 6,00 €, 2. Jarmila
Andelová, Radoľa 382 – 5,00 €, 3. Lý-

dia Bučková, Murgašova 689, 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 3/2014

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 03.
2014.

Anglické príslovie: v tajničke krížovky .............................................

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na
uverejnenie a použitie svojich osobných
údajov.

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

dokončenie v tajničke krížovky
Isis, Akera,
kalb

približne

vazal

otravné
látky (skr.)

zmnožovaná

planétka

keď

futbalový
obranca

pohroma

boh mesta
Eridu

EČV
Senca

1. časť
tajničky

nízky múrik
nad rímsou

hora
čpavok

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

poklop
2. časť
tajničky
existuješ

indium
(zn.)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

lebka
(zastar.)

pokoj, po
česky
hromada

žni

rod
mäkkýšov

rímsky boh
lásky

spojka
soška
bôžika
označenie
kamiónov

teľa, po
nemecky

orgány
zraku
imitation
(skr.)

ovakovali

3. časť
tajničky

všetko
v poriadku

argón
(zn.)

plošná
miera

Kupón

3

amerícium
(zn.)

 Tajnička doplňovačky

pre deti z č. 2/2014
krížovka
znie: „diviačik.“. Zo
K Y S U C K É H O N O V ÉH O M ES TA
s tajničkou
správnych odpovedí
bol vyžrebovaný výherca: Maťka Turková, Nesluša 723.
doplňovačka
Výherca si vecnú cenu
K Y S U C K É H O N O V ÉH O M ES TA
pre deti
môže prevziať v Mestskej knižnici KNM
v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do
31.3. 2014. 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 20.3. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

Kupón

ValérVendrinský

3

kód
Ukrajiny



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

B
M
B
M
B
M
B
M
B

1. Obyvateľ Bavorska.
2. Mlyny, po česky.
3. Samec ovce.
4. Škraboška.
5. Stranou.
6. Oblaky.
7. Zabalené veci.
8. Plod mangovníka.
9. Okuliare, po česky.
pomôcka: maska

ValérVendrinský
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V sobotu 15. februára sa v bratislavskej hale
Elán uskutočnili atletické halové juniorské
majstrovstvá Slovenska. Bežci MKŠS – AK
KNM na nich získali 2 prvenstvá. V behu na
1500 m potvrdila Nikola Štefundová rolu favoritky a dobehla pre svoj prvý tohtoročný
majstrovský titul. V behu na 3000 m Michae
la Jarošová si veľmi dobre rozvrhla sily.
V 2. polovici pretekov zrýchlila, predbehla
vedúcu pretekárku Z. Karabovú a zvíťazila
v novom osobnom rekorde. Zlatá medaila
z majstrovstiev Slovenska je pre Michaelu doteraz najväčším úspechom. V behu na

3000 m sa už tak nedarilo Lukášovi Prívarovi. Do záverečného kola vbiehal v päťčlennej
skupine, ale v závere mu už neostali sily na
lepšie umiestnenie a dobehol piaty v novom
osobnom rekorde. Na Lukášovi bolo vidno
ešte únavu z kvalifikácie v Žiari nad Hronom
na školské majstrovstvá sveta v cezpoľnom
behu.
L. Prívara (žiak OA Čadca) tam obsadil výborné 2. miesto a postúpil. Ešte lepšie si počínala na spomínanej kvalifikácii N. Štefundová
(žiačka SOU KNM), ktorá si víťazstvom tiež
zabezpečila účasť na svetovom šampionáte.

Florbalistky predviedli fantastický výkon
V nedeľu 9. februára sa konalo v Mestskej
športovej hale v KNM 7. kolo 1. ligy žien vo
florbale. Hralo sa celý deň, už o 9:00 hod. nastúpili proti sebe hráčky z MŠK FBK KNM
a ŠK Lido Bratislava. Kysučanky ukázali svoju výbornú formu, veď skórovali až 11 krát
(góly: Šidlová (Boľová), Kubištová (Gašincová), Paučová, Boľová, Šidlová (Žideková),
Žideková, Žideková, Šlopková, Šidlová (Boľová), Šidlová, Žideková, Boľová (Kocúrová).
Bratislavčanky len dvakrát.
V ďalšom zápase hrali ženy z FBK Harward
Partizánske proti 1. SC Malacky. Viac sa da-

rilo hráčkam z Malaciek, vyhrali 5:1. Poobede nastúpili na ihrisko ŠK Lido Bratislava
a FBK Harward Partizánske. Výsledok tohto
zápasu bol 4:7, bodovali florbalistky z Partizánskeho.
Na posledné stretnutie fanúšikovia na preplnenej tribúne už netrpezlivo čakali. O pol
šiestej píšťalka odpískala začiatok zápasu
našich žien proti 1. SC Malacky. V krásnej
a veľmi napínavej hre naše florbalistky dali
9 gólov: Paučová (Kubištová), Pažická (Knihová), Žideková (Griecsová M.), Kocúrová
(Žideková), Pažická, Boľová (Pažická), Ko-

V sobotu 8. februára 2014 sa 6 mladých džudistov z KNM zúčastnilo Malej ceny Žiliny
v džude 6 - 10 ročných detí. Svoje sily si zmerali s pretekármi zo Slovenska i Čiech. Trofeje získali: 1. miesto: Samuel Kotrč, 2. miesto:
Matthias Mičian, obaja v kategórii super mini
do 34 kg a 3. miesto v kategórii mini do 39 kg
Richard Kamenišťak.

V súťažnom ročníku 2013 - 2014 má hádzanársky oddiel MŠK KNM v súťaži družstvo
mužov, mladších žiakov a prípravku. Družstvo
mužov po reorganizácii súťaží štartuje v I. lige
skupina „B“.
Tabuľka po jesennej časti:
1. Levoča 14 b.
2. MŠK KNM 12 b.
3. Lehota pod Vtáčnikom 8 b.
4. Dubnica nad Váhom 6 b.
5. Martin „B“ 0 b.
Družstvo, ktoré nastupovalo v zložení: Sta-

Zvesti

cúrová (Tomová), Šidlová (Kocúrová), Tomová. V nedeľu tak získali ďalšie potrebné
body a dostali sa na čelo tabuľky Slovenského zväzu florbalu.
D. Š.

Začiatok roka 2014 priniesol 37. ročník
Olympiády v džude Žilinského kraja. 1. kolo
olympiády sa konalo v Považskej Bystrici 18.
januára 2014. Oddiel Judo San z KNM reprezentovali 3 pretekári: Šimon Kuchár, Richard
Kamenišťak a Jakub Ochodničan. Olympiáda
má 6 kôl, v ktorých sa zbierajú body na celkové
umiestnenie. Druhé kolo olympiády čaká džudistov 8. marca v Martine, tak im držme palce.
Stanislav Kuchár

Džudisti v zime

Hádzaná po jesennej
časti

Na svetový šampionát v polmaratóne sa
kvalifikoval Juraj Vitko. Na polmaratóne
v talianskej Verone si výrazne (o 3 minúty)
zlepšil osobný rekord, keď dobehol do cieľa
v najlepšom tohtoročnom slovenskom výkone časom 1:06:33.
V nedeľu 16. 2. na halových žiackych majstrovstvách Slovenska dosiahla ďalší úspech
Soňa Kohútová. V behu na 800 m žiačok
dobehla tretia a dokázala svoju bežeckú všestrannosť, veď v roku 2013 sa presadzovala
najmä na 150 m, 300 m, na jeseň aj v cezpoľnom behu. V behu na 300 m obsadil Lukáš
Beca 8. miesto.
Mgr. Milan Slivka

ník, Kotyra, Klimek - Podolák, Slávik, Hartel,
P. Jurák, Mateáš, Minarovič, Belan, Urban,
Záhradník, Bosý, Piňák podalo najlepší výkon
v domácom stretnutí s vedúcou Levočou, keď
zvíťazilo 37 : 26 (16 : 14).
Program domácich stretnutí, ktoré sa budú konať vždy o 16:00 h v mestskej športovej hale:
2.3. 2014 KNM - Martin „B“
16.3. 2014 KNM - Lehota pod Vtáčnikom
27.4. 2014 KNM – Dubnica nad Váhom
11.5. 2014 KNM - Levoča
Družstvo mladších žiakov hrá v súťaži v rámci
Trenčianskeho a Žilinského kraja turnajovým
spôsobom. V domácom prostredí odohrá turnaj
v nedeľu 13.4. 2014 v čase od 9,00 - 16,00 hod.
Pavol Kubala



INZERCIA
a	
Predám pozemok v Nesluši, rozloha
624 m2, slnečný, na kraji obce, inžinierske siete pri pozemku, vhodný aj ako
stavebný pozemok. Cena dohodou. Tel:
0917 550901
a	Na predaj 2-izbový byt, 54 m2, na prízemí novopostaveného bytového domu
v obci Povina. Cena: 38 000 €. Viac info
na t. č. 0915 602396
a	Na predaj dom v mestskej časti Budatínska Lehota, pozemok: 3 050 m2. Cena:
95 000 €. Kontakt 0915 602396 alebo
matej.janis@jrreality.sk
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ŠPORT

Naše atlétky sú opäť majsterkami

KULTÚRNE SPEKTRUM

3.3. 2014, 15:30 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová harmonika
ZUŠ KNM pozýva všetkých na 8. ročník
hudobného stretnutia amatérskych a profesionálnych harmonikárov a heligonkárov
z Kysúc a okolia.
15:30 h. vystúpenia žiakov ZUŠ KNM
17:00 h. vystúpenia pozvaných hostí

16 rokov. Organizuje ÚŽS KNM
informácie:
0902317921 alebo 0904198206

4.3. 2014, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová veselica

17. – 18. 3. 2014, 8:00 – 17:00 h.
Klub 75 KNM
Jarná výstava ručných prác
Únia žien Slovenska v spolupráci
s Jednotou dôchodcov Slovenska a MKŠS
KNM pozýva na výstavu ručných prác,
dekoračných predmetov a veľkonočných
perníkov. Výstava spojená s predajom.

14. 3. 2014, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

19.3. 2014, 8:45 h.
Koncertná sála ZUŠ
Akordeónový festival v rytme swingu
12. ročník súťaže pre žiakov ZUŠ v rytme
swingu a iných žánrov.
O 15:00 h. začína pred Domom kultúry
v KNM tradičný fašiangový sprievod, ktorý
prejde cez Belanského ulicu na námestie.
Na Fašiangovej veselici vystúpia mažoretky
Asanka, Niagara tínedžer, Buková muzika.
Hrať bude DJ a o polnoci nastane pochovávanie basy.
Vstupné: 6 €
6.3. 2014, 18:00 h.
Dom kultúry KNM
Veselá trojka
Pavla Kršky
Hudobný program
troch priateľov a ich
hostí Veselí starci.
Poznáte zo Šláger TV.
Vstupné: 8 €
7.3. 2014, 22:00 h.
Kysucká stovka
ŠKT KNM organizuje 4. ročník diaľkového
pochodu Kysucká stovka.
informácie: www.sktknm.sk
13.3. 2014, 15:00 h.
Klub 75 KNM
Vansovej Lomnička
47. ročník súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy žien. Súťaž prebieha v troch
kategóriách, minimálny vek recitátorky je

28.3. 2014, 18:00 h.
Dom kultúry KNM
Kumšt

24. - 25.3. 2014, 8:00 – 16:00 h.
Klub 75 KNM
Veľkonočná výstava
Klub drotárov pozýva na veľkonočnú
výstavu spojenú s predajom. Okrem
svojich ručne vyrobených drôtovaných
veľkonočných dekorácií budú vystavovať
študentky učilišťa pečivo a ženy vyšívané
obrusy, perníky, sviečky, bižutériu a iné
ozdoby.
25. 3. 2014, 13:00 h.
Mestská knižnica KNM
Popoludnie básnika rodných Kysúc
9. ročník súťaže v umeleckom prednese
slovenskej poézie a prózy detí do 10 rokov,
venovanej rodákovi básnikovi Dlhomírovi
Poľskému. Organizuje a ceny do súťaže venuje miestny odbor SSV. Tento rok si pripomíname 150. výročie narodenia D. Poľského - Andreja Majera.
Prihlášky a informácie: 4212732
27. 3. 2014, 8:45 h.
Koncertná sála ZUŠ KNM
Vokálna jar
19. ročník speváckej súťaže v sólovom a komornom speve pre žiakov ZUŠ I. a II. stupňa
a ŠPD.

Komédia o priateľstve troch mužov, o umení, o neviditeľnej hranici medzi umeleckým majstrovstvom a umeleckým podvodom. Hra ponúka inteligentnú
zábavu a výborne herecké výkony Jána
Kožucha, Martina Horňáka a Františka
Výrostka.
Vstupné: 8 €
31.3. - 6.4. 2014
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc na tento týždeň vyhlasuje už 15. ročník podujatia
s cieľom zviditeľnenia knižníc a ich práce.
Mestská knižnica KNM počas celého
týždňa odpúšťa zaneprázdneným a zábudlivým čitateľom sankčné poplatky za
knihy, ktoré majú vypožičané dlhšie ako
je stanovená výpožičná doba a realizuje
informačnú výchovu pre všetky vekové
kategórie.
PRIPRAVUJEME NA APRÍL
11.4. 2014, 10:00 h.
Koncertná sála ZUŠ KNM
Scénický tanec
5. ročník prehliadky a súťaže scénických
choreografií žiakov z celého Slovenska.
30.4. 2014, 7:30 h.
Mestská knižnica KNM
Súťaž v umeleckom prednese anglickej poézie a prózy
Okresná súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy v anglickom jazyku pre
žiakov základných škôl.
informácie: ludmila.helova@gmail.com
(ZŠ Nábrežná)
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