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Dolores, Dolores
...týmito slovami sa Kysučania rozlúčili
s fašiangami o polnoci v utorok 4. marca
v Dome kultúry v KNM.
Už v poobedňajších hodinách sa
50-členný fašiangový sprievod vydal ulicami. Rôzne masky, za tónov hudby Buková muzika, priniesli tradície do mesta.
Okoloidúci ľudia sa spolu s nimi zabávali, spievali a dokonca si aj zatancovali.
Vo večerných hodinách sa všetci stretli
v priestoroch domu kultúry a užili si
spoločne posledné hodiny tohtoročných
fašiangov.

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele,
nech Vás posilní a naplní pokojom
a dôverou.
Prajem Vám veselú Veľkú noc plnú
slniečka, radosti, milých priateľov
a pekných chvíľ.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

pokračovanie na str. 5

Zvesti

Drogy boli hlavnou
témou
Drogy. Slovo, ktoré sa často skloňuje,
neduh, pred ktorým nás každý varuje...
napriek tomu, sú stále súčasťou našej
spoločnosti a privádzajú do nešťastia
nielen užívateľov, ale aj ich najbližších.
Drogy sa stávajú čoraz dostupnejšie,
každoročne ničia a ruinujú milióny
ľudských životov, a to bol dôvod, prečo občianske združenie Slovensko bez
drog putuje po slovenských školách
a varuje žiakov a študentov pred hrozbami omamných látok. Protidrogové
preventívne prednášky organizujú už
od roku 2009, prevencia je totiž základom boja proti drogám. Mladí ľudia potrebujú poznať pravdu o účinkoch drog
nielen na telesnú schránku ale hlavne
na psychiku a emócie.

pokračovanie na str. 4
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Mnohým našim občanom sa výška poplatku za komunálny odpad, ktorý platia,
zdá vysoká. Prinášam Vám preto niekoľko zaujímavých údajov evidovaných za
predchádzajúci rok, ktoré Vás presvedčia
o opaku a možno Vás budú motivovať
k separovaniu. Zároveň upozorňujem,
že povinnosť uhradiť miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady platia občania v obci, kde majú trvalý alebo prechodný pobyt. Toto vyplýva
zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku a bližšie ho
na podmienky nášho mesta upravuje naše
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady
za odvoz a likvidáciu odpadu zmluvnou
firmou predstavovali v roku 2013 sumu
395 429 €. Musím ale dodať, že podľa určenej výšky schváleného poplatku, ktorý
sa mimochodom už niekoľko rokov nezvyšoval, máme mať od fyzických a právnických osôb príjem 336 939 €, teda keby
aj všetci občania svoj poplatok zaplatili, aj
tak sme ročne v deficite 58 490 €.

ECHO MESIACA
Reakcia na články na sociálnych sieťach
k výstavbe plážového ihriska
Mesto Kysucké Nové Mesto v roku 2011
v rámci výziev vyhlásených Ministerstvom
vnútra SR na poskytnutie dotácie pre podporu aktivít v oblasti prevencie proti páchaniu trestnej činnosti podalo žiadosti na
tri účely:
1. umiestnenie ukazovateľov rýchlosti,
2. zakúpenie motorového čerpacieho agregátu PS 12 hasičskej striekačky pre
dobrovoľný hasičský zbor a
3. 
vybudovanie športoviska pre mládež
a širokú verejnosť.
Vo vyhlásených výzvach nebol dopredu
známy pomer financovania. Na prvé dva
účely mesto dotáciu nedostalo. Dotácia
bola poskytnutá len na účel vybudovania

Hlavným aspektom, ktorý ovplyvňuje
výšku nákladov, je množstvo komunálneho odpadu, ktorý je likvidovaný skládkovaním a ten sa ročne pohybuje okolo
4 000 ton.
Mesto KNM vymeriava, podľa hore uvedených predpisov, občanom podľa trvalého a prechodného pobytu a podnikateľským subjektom, miestny poplatok.
Skutočný príjem oproti predpisu, ktorý
sa vymeriava je, ako je hore uvedené,
nižší. Tento rozdiel sa ešte zväčšuje z dôvodu neplatenia poplatku niektorými
občanmi mesta a podnikateľmi, prípadne z dôvodu, že sa občan nezdržiava na
adrese trvalého pobytu. Nik sa však tejto
povinnosti nevyhne, nakoľko pracovníci mesta tento rozdiel medzi predpisom
a skutočným príjmom každoročne znižujú rôznymi spôsobmi: zasielaním výziev,
exekučnými a dedičskými konaniami
a pod. V čase spracovávania tohto článku
si z celkového počtu 5 664 poplatníkov
svoju povinnosť splnilo 5 183, pričom
celkovo zaplatili 223 444 €. Svoju povinnosť si ešte nesplnilo 481 poplatníkov
a ich dlh za vlaňajší rok predstavuje sumu
17 398 €. Teda 8,4 %poplatníkov si zatiaľ
svoju povinnosť nesplnilo.
U právnických osôb z počtu 371 poplatníkov poplatok nezaplatilo ešte 37 subjektov. Z plánovanej sumy 95 318 € už bolo
mestu zaplatené 90 802. Teda ostáva ešte
zaplatiť 4 516 €, čo činí 4.7 %.
Musím ale pripomenúť, že naši občania si
lepšie plnia svoje povinnosti v rámci pla-

tieb daní z nehnuteľností. K rovnakému
dátumu si túto daňovú povinnosť splnilo
z počtu 5 675 daňovníkov už 5 464 fyzických a právnických osôb. Celkovo zaplatili 754 797 € a k dnešnému dňu ešte povinnosť nesplnilo 211 daňovníkov a dlh
činí 17 358 €, čo predstavuje sotva 1 %
daňovníkov.
Pri platbách dane za psa si svoju povinnosť splnilo 740 zo 765 majiteľov psov.
Zaplatili 10 361 € a k dnešnému dňu dlh
činí 437 €, ktorý ešte nezaplatili 25 majitelia psov, čo činí 3,2 % z predpokladanej
sumy.
Na záver informujeme našich občanov,
že výmery za komunálny odpad budú doručované do domácností v mesiaci máj.
Poplatok sa v roku 2014 meniť nebude.
Rovnako sa nebude meniť ani daň za
nehnuteľnosť a daň za psa.
A na úplný záver, keďže máme po ďalších
voľbách, jednu krátku básničku z tridsiatych rokov 20. storočia - je taká trefná,
až to mrazí...

plážového ihriska vo výške 3 000 €. Ponuková cena na vybudovanie kompletného
ihriska s oplotením bola 22 000 €. Za týchto podmienok bolo na zváženie, či vôbec
prijať poskytovanú dotáciu a zafinancovať
ihrisko prevažne z vlastných prostriedkov.
Hľadali sa možnosti znížiť výdavky na jeho
realizáciu. Z rozpočtu bolo škrtnuté oplotenie, prístupové chodníky, ohraničenie
ihriska obrubníkmi a predpokladané vý-

davky tak boli znížené na 11 000 €. Taký
bol aj schválený rozpočet na túto investičnú akciu. Neoplotené ihrisko bolo potrebné
situovať tak, aby sa nestalo priestorom pre
venčenie zvierat a aby bolo pod dohľadom
prevažnú časť dňa. Takýto priestor sa javil v niektorom z areálov škôl. Po zvážení
možností bol vybratý areál ZŠ Dolinský
potok. Z priestoru však bolo potrebné odstrániť navážku, premiestniť skládku zeminy s nízkou bonitou a ihrisko jednostranne zabezpečiť sieťou, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu okien na budove šatní.
Dodávateľ stavby bol vybratý štandardným
postupom, stavbu zrealizoval v decembri
v roku 2012.
Problém s podmáčaním sa prejavil v jarných mesiacoch 2013. Na základe reklamácie a vykonanej sondy bola zistená nepriepustnosť podložia pod drenážnou vrstvou,
čo nebolo možné zistiť pred ani počas

V tých voľbách demokratických je predsa čosi novô,
a to je, že hlas národ má a vyvolený slovo.
Pred dažďom rastú oblaky, pred voľbami zas sľuby,
po daždi rastú rýdziky, po voľbách - prázdne huby.
Pri voľbách národ vyberie si stranu milovanú,
po voľbách strana milovaná ho odloží - na stranu.
A pravda pravdou zostáva pod potmehúdskym slncom:
voliči prídu ku urnám a vyvolení - k hrncom.

(Janko Jesenský, 17.07.1929)
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Kto je novým konateľom Kysuca s. r. o.?
V úvodnej časti rokovania MsZ dostal
priestor nový konateľ spoločnosti Kysuca

s.r.o., aby informoval poslancov MsZ a občanov mesta o zmenách, ktoré v spoločnosti nastali. Vlastníkmi spoločnosti boli 6-ti
spoločníci, každý spoločník v 1/6. Jedným
zo spoločníkov je mesto KNM. V mesiaci
január sa rozhodli ostatní spoločníci odpredať svoj podiel v spoločnosti Kysuca s.
r. o. spoločnosti Kysucká energetická s.r.o.
Mesto svoj podiel nepredalo, ale keďže jeho
podiel v spoločnosti je 1/6, väčšinovým 5/6
vlastníkom spoločnosti Kysuca s.r.o. je teraz spoločnosť Kysucká energetická s.r.o.
Spoločnosť navonok zastupujú dvaja konatelia, doterajší konateľ Albín Berešík a nový
konateľ Mgr. Ivan Ďuďák, ktorý nahradil
doterajšieho p. Ondreja Chládka.
Pre úplnosť je potrebné dodať, že spoločnosť Kysuca s.r.o. zabezpečuje pre mesto
výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej
vody na zariadeniach (kotolňa, výmenní-

Kto sa stal športovcom roka 2013?
Kto sa stal športovcom roka 2013?
V stredu 26. marca sa v sobášnej sieni
mestského úradu uskutočnilo vyhlásenie
najlepších športovcov uplynulého roka.
Do ankety Športovec Kysuckého Nového
Mesta za rok 2013 mohla nominácie zaslať široká verejnosť. O výsledkoch rozhodla Komisia kultúry a športu, ktorej
predsedom je PaedDr. Marcel Chládek. Tí
najlepší si prevzali ocenenie z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela na slávnostnom vyhodnotení.
kategória žiaci/žiačky:
Nikola Štefundová - V roku 2013 získala
titul halová majsterka SR na 800 m žiačok,
majsterka SR na 1500 m dorasteniek, majsterka SR na 800 m junioriek, majsterka
SR v cezpoľnom behu žiačok. V kategórii
žiačok je držiteľkou najrýchlejšieho času
na 1500 m. Reprezentovala Slovensko na
dorasteneckom medzištátnom stretnutí
v Hradci Králové na 800 m (2. miesto). Reprezentovala SR v behu na 800 m.
Lucia Ševčíková - Reprezentantka SR na
ME v Čiernej Hore. Majsterka SR v Rapid
šachu do 8 rokov. Obsadila 4. miesto na
turnaji šachových nádejí vo Frýdku Místku. Úspešne absolvovala skúšky do národnej šachovej akadémie. Je 7 násobná
víťazka turnajov GPX mládeže.
Soňa Kohútová - Žiačka, ktorá sa v roku
2013 stala reprezentantkou SR v behu na
150 m, Obsadila 2. miesto na MSR žiačok
na 150 m.
kategória juniori/juniorky
Katarína Košútová - Reprezentantka
Slovenska v rádioorientačnom behu aj
orientačnom behu. V roku 2013 sa zúčast-
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nila dorasteneckých ME v Novom Meste
na Morave, kde v klasickej ROB skončila
na 4. mieste. Absolvovala aj juniorské ME
v Poľsku, kde obsadila 5. miesto. Reprezentovala Slovensko na dorasteneckých
ME v orientačnom behu v Portugalsku.
Lukáš Prívara – Získal 2. miesto na
MSR juniorov v cestnom behu na 10 km,
3. miesto na MSR juniorov na 10 000 m
na dráhe, 3. miesto a MSR dorastencov
na 3000 m, 3. miesto na MSR juniorov na
5000 m, 3. miesto na MSR dorastencov
v cezpoľnom behu. Reprezentant SR dorastencov.
kategória dospelí
Ladislav Jánoška - Aj počas roku 2013sa
udržal v svetovej TOP 20 ELITE na 10
mieste, ako jediný jazdec zo Slovenska.
Ide o najvyššiu kategóriu, dostať sa do
nej a udržať sa je snom každého športovca v cyklotriale. Na MS aj ME skončil na
10.mieste.
tréner
Mgr. Milan Slivka - Trénuje šiestich reprezentantov SR a zároveň 5 najrýchlejších bežcov Slovenska. V roku 2013 zverenci Milana Slivku utvorili 2 slovenské
rekordy: V roku 2013 bežci pod jeho vedením získali 9 zlatých, 3 strieborné a 12
bronzových medailí z MSR. V hodnotení
klubov obsadili bežci KNM 9. miesto.
družstvo
Florbalistky- Dorastenky na MSR obsadili 3. miesto a Slovenskom pohári 1. miesto. V ženskej Lige vo florbale
2012/2013 získali 3. miesto.
talent
Simon Dubec - Do kádra futbalové-

kové stanice, rozvody tepla) vo vlastníctve
mesta, ktoré má od mesta v prenájme s výnimkou kotla na štiepku, ktorý spoločnosť
zakúpila z vlastných zdrojov. Za prenájom
technologických zariadení platí mestu finančnú náhradu v zmysle nájomnej zmluvy. Spoločnosť tiež zabezpečuje pre mesto
správu bytov a nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta na základe mandátnej
zmluvy. Zmenou spoločníkov sa na uvedených zmluvách ani na záväzkoch z nich vyplývajúcich nič nemení.
Na otázku poslancov, či výmena spoločníkov bude mať vplyv na cenu tepla, konateľ
odpovedal, že v tomto roku nie a v ďalších
rokoch sa cena vypočíta podľa vzorca stanoveného zákonom a jej výšku kontroluje
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

ho klubu MŠK KNM patrí už 4 roky a je
oporou mužstva. V 14 zápasov ročníka
2012/2013zaznamenal 23 gólov a bol
najlepším strelcom súťaže. V ročníku
2013/2014 začal so svojím mužstvom hrávať III. ligu mladších žiakov, kde pri odohraní 10 zápasov zaznamenal 14 gólov. Je
to veľký talent kysuckého futbalu.
čestné uznanie
Jozef Marek za prínos pre rozvoj futsalu a organizáciu mestskej futsalovej ligy
v KNM. Futsalu v našom meste sa venuje
od roku 2000, či už ako organizátor alebo rozhodca. Svojím úsilím napomohol
k tomu, že mestská futsalová liga v našom
meste sa vďaka jeho zanietenosti zaradila
nielen medzi najmasovejšie športové organizácie v KNM, ale tak isto patrí medzi najkvalitnejšie mestské súťaže na Slovensku.
(skratky: ME – Majstrovstvá Európy; MS
– Majstrovstvá sveta; MSR – Majstrovstvá
Slovenska)

Výberové konanie
na dostavbu areálu plavárne
Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva KNM č. 3/2014 zo dňa
13. 03. 2014 výberové konanie na akciu: Dostavba rozostavaného areálu
plavárne (rozostavaný objekt a pozemky) na športovo rekreačné účely.
Podmienky výberového konania
a koncesnej zmluvy, kritéria na výber
dodávateľa a ďalšie informácie pre
záujemcov nájdete na webovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk
v časti Mesto informuje. Uzávierka
ponúk je 15. mája 2014 vrátane.
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realizácie výkopových prác. Z tohto dôvodu bolo objednané dodatočné odvodnenie
položením drenáže v problémovej línii
a následne úprava širšieho okolia stavby. Po
týchto opatreniach sa problém odstránil.
Ihrisko je prevádzky schopné, určené na
rekreačné hranie plážového volejbalu, nie
je určené na ligové súťaže ale na voľnočasové aktivity mládeže a širokej verejnosti.
Výbava ihriska - sieť, stĺpy, empair a čiary
sú uložené v ZŠ Dolinský potok a sú voľne
dostupné pre všetkých záujemcov. Celkové
náklady na realizáciu ihriska vrátane dodatočných úprav boli 9 616,38 € .
Ing. Miriam Jureková,
odd. investícií a regionálneho rozvoja

Za dobrovoľné darcovstvo im patrí ocenenie

SPRAVODAJSTVO

Slovenský Červený kríž oceňuje darcov za
bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu
odberov plaketami profesora MUDr. Jana
Janského a medailou profesora MUDr.
Jána Kňazovického.
Po 10. darovaní krvi získava darca (darkyňa) krvi nárok na bronzovú plaketu, po 20.
darovaní krvi na striebornú plaketu. Po 30.
darovaní krvi získava darkyňa krvi a darca
krvi po 40. darovaní nárok na zlatú plaketu
profesora MUDr. Jana Janského. Na Diamantovú Janského plaketu získava nárok
žena darkyňa po 60. darovaní krvi a muž
darca po 80. darovaní. Najvyšším ocenením
tejto dobrovoľnej činnosti je Kňazovického
medaila, tú môže získať žena po 80. darovaní krvi a muž po 100. darovaní.
Minulý rok sme v Zvestiach KNM č. 2 písali o tom, koľko darcov krvi mobilná jednotka ročne eviduje. Tento rok prinášame
v číslach informácie o odmenených darcoch
z nášho mesta a okresu.

Typ ocenenia

Počet darcov v meste KNM Počet darcov v okrese KNM

Bronzová medaila

30

24

Strieborná medaila

11

15

Zlatá medaila

14

5

Diamantová medaila
Kňazovického medailu získali dvaja občania
nášho mesta za 100 odberov krvi. Zaslúžia
si naše uznanie, a tak som jednému z nich
Ing. Stanislavovi Dragoňovi položila tri
otázky.
Čo alebo kto Vás priviedol k darovaniu?
Partia asi 20 dôstojníkov a práporčíkov armády sme sa 9.7.1991 rozhodli darovať krv
a pomôcť chorvátskemu ľudu. Vtedy bola
v bývalej Juhoslávii vojna, a tak sme sa rozhodli pomôcť ľuďom aspoň darcovstvom
krvi.
Koľko rokov ste darcom, darovali ste aj
plazmu?
Už 23 rokov chodím darovať krv pravidel-

Dobrovoľníci zavítali medzi hendikepovaných
Centrum sociálnych služieb Fantázia
v KNM v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorého riaditeľkou je Mgr. Silvia Martinčeková, nadviazalo v roku 2013 spoluprácu s neziskovou
mimovládnou mládežníckou organizáciou
KERIC v Čadci.
V spolupráci s KERICom sa CSS Fantázia
stalo hosťujúcou organizáciou pre dobrovoľníkov a v jeseni 2013 nás navštívila sku-

pina šiestich „senior dobrovoľníkov“ z Talianska. Následne do centra nastúpila ako
dobrovoľníčka pani Fiorenza z Talianska.
Svoju dobrovoľnícku činnosť vykonávala
jeden mesiac pod vedením zamestnancov.
Venovala sa dobrovoľníctvu v oblasti výchovy, fyzioterapie, bazálnej stimulácie
a ergoterapie. V keramickej a tkacej dielni
sa počas ergoterapie oboznámila s novými
postupmi práce.

Seniori majú Senior linku
Dňa 11. marca navštívila Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Štúrova
v KNM príslušníčka OR PZ Čadca mjr. Mgr.
Jana Zlochová. Na stretnutie prišlo asi 30
klientov, ktorých oboznámila, ako môžu prispieť k väčšej bezpečnosti doma a na ulici.
Naším seniorom vysvetlila, ako majú postu-

povať, keď dostanú pozvánku na prezenčnú
akciu, zaujímavý výlet alebo bezplatnú večeru s možnosťou výhodného nákupu a šancou
získať zadarmo darček. Tiež ich oboznámila, ako postupovať, ak podpíšu nevýhodnú
zmluvu alebo ich niekto oklame. Porozprávala im o novej bezplatnej telefonickej Senior

1
ne, 16 krát som daroval aj plazmu a 9 krát
trombocity (krvné doštičky). K dnešnému
dňu som daroval krv 103 krát, čo predstavuje viac ako 50 litrov životodarnej tekutiny.
Čo by ste odkázali tým, ktorí sa nevedia
pre darcovstvo rozhodnúť?
Vyzývam mladých ľudí od 18 rokov, aby sa
nebáli a darovali túto vzácnu tekutinu, lebo
práve ich krv môže byť v danom okamihu
tá, čo zachráni ľudský život a pre darcu je
to potom pocit, ktorý sa nedá ničím iným
nahradiť. Nech vašim heslom je: Dnes ja pomôžem tebe, zajtra ty mne.
D. S.
Klienti i zamestnanci si Fiorenzu obľúbili
a uvítali túto formu medzinárodnej dobrovoľníckej činnosti, pri ktorej sme si navzájom odovzdali obohacujúce skúsenosti.
I dobrovoľníčke sa v našom zariadení veľmi páčilo, a tak na základe jej odporúčaní k nám tento rok zavíta dobrovoľníčka
z Talianska, na ktorú sa už teraz tešíme.
V súčasnosti v centre vykonáva 1x týždenne dobrovoľnícku aktivitu dobrovoľníčka
z Ruska.
Peter Kvasnica

linke. Na záver im rozdala reflexné pásky,
aby mohli bezpečnejšie chodiť po meste.
K. Krasňanová
Senior linka je nonstop linka pre starších
dostupná na bezplatnom čísle 0800 172
500. Stačí zavolať a vyškolení pracovníci sa vám budú snažiť pomôcť riešiť vašu
aktuálnu krízovú situáciu či iné problémy.
(poznámka redakcie)

Drogy boli hlavnou témou
pokračovanie zo str. 1
Poznanie týchto účinkov bolo obsahom
prednášok, ktoré viedol Peter Remper z OZ
Slovensko bez drog. Navštívil ZŠ Dolinský
potok, ZŠ Clementisovu, Spojenú školu
a Gymnázium v KNM, kde okrem informácií dostali deti aj brožúrky, v nich sa dozvedia ďalšie údaje o niektorých drogách

a o tom, kde sa s drogou môžu stretnúť
a ako ich do svojich sietí vtiahnu priateľským postojom díleri. Na záver podujatia
skladali študenti a žiaci Sľub protidrogového šerifa so siedmimi bodmi. Podujatie
bolo organizované v spolupráci s mestskou
políciou.
D. S.
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Okresná organizácia ÚŽS v KNM každoročne organizuje okresnú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej
Lomnička. 47. ročník sa konal 13. marca
o 15.00 hod. v Klube 75. Súťažilo sa v troch
kategóriách. Tohto ročníka sa zúčastnilo
8 súťažiacich: I. kategória (poézia) Nikola
Capeková, Adriana Ďurinková, Zuzana Turčányová a Martina Vitkovská. III. kategória

(próza) Viera Gašincová z Ochodnice, (poézia) Mgr. Dana Sobolová, Anna Straňavská,
Mgr. Ľudmila Bakošová, ich výkony hodnotila odborná porota. Tú tvorila predsedníčka
Mgr. Eliška Očková, členkami boli Mgr. Zita
Véghová, Mgr. Anna Vlčková a Jana Bendová. Do krajského kola súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2014 v žilinskej radnici, postúpili Nikola Capeková,
Viera Gašincová a Mgr. Dana Sobolová.
K lepšej atmosfére podujatia prispeli aj žia-

ci, harmonikári zo ZUŠ KNM pod vedením
Františka Martinca.
Zdenka Stuchlíková

rozprávkara Pavla Dobšinského, zároveň je
16. marec Dňom ľudovej rozprávky. V pondelok (17-teho) sme preto privítali v priestoroch knižnice deti v ľudových krojoch a za
výpožičku slovenských ľudových rozprávok
dostali deti odmenu. Za zapožičanie krojov

ďakujeme FS Jedľovina. Počet podujatí, ktoré
sme zrealizovali v marci 2014, sa vyšplhal na
číslo 45, z toho bolo 23 informačných výchov.
V marci sme pripravili aj malé prekvapenie.
Ak si čitateľ zabudne doma okuliare, nemusí
sa obávať, že si neprečíta anotáciu knihy na
obálke. My mu okuliare zapožičiame! A na záver pripomínam, že členský poplatok na rok
a služby knižnice môžete uhradiť Kultúrnym
poukazom 2014. Od prvého apríla sa niektoré poplatky v knižnici menia, nový cenník
poplatkov a služieb nájdete na www.kniznica.
kysuckenovemesto.sk. Zmena nastala napr.
v členkom poplatku: deti, dôchodcovia a mamičky na MD zaplatia 2 €, ostatní dospelí 3 €.
D. S.

Predzápas dorastencov, ako túto časť nazvali organizátori, začal o 15,30 hod. Zahralo si
v ňom 23 žiakov ZUŠ KNM a na záver pridalo
svoj podiel Akordeónové kvarteto Charleston
s pedagógom Františkom Martincom. V tejto časti bol odmenený najmladší účastník
fašiangového stretnutia Vaneska Remišová.
Po krátkej prestávke prišiel na rad hlavný
program. Hľadisko už bolo preplnené milovníkmi hudby. Jednotlivé vystúpenia pridávali na dobrej nálade, diváci sa rozospievali
a pohupovali do rytmu. Veď pred pôstom si
ešte treba užiť zábavu. Tú zabezpečilo viac

ako 20 účastníkov hudobného stretnutia Fašiangová harmonika.
D. S.

Marec mesiac knihy
Marec je každý rok v mestskej knižnici poriadne rušný. Organizujeme rôzne podujatia, dôraz kladieme na informačnú výchovu v knižnici. Počas tejto hodiny žiakom a študentom
rozprávame o význame marca, a prečo získal
svoj prívlastok, povieme im základné informácie o knižnici, jej službách, uložení knižničného fondu, informačných zdrojoch a pod. Na
základe záujmu pedagógov sme usporiadali
aj podujatia s názvami Vznik a vývoj knihy,
Guttenbergov vynález, Slovenské ľudové rozprávky, Regionálna literatúra a pod. V marci
sme si pripomenuli narodenie slovenského

Fašiangová harmonika
Hudobné podujatie pod názvom Fašiangová harmonika sa v našom meste konalo po
ôsmykrát. Organizuje ho ZUŠ KNM a svoje
umelecké nadanie na ňom predviedli žiaci
umeleckej školy a hostia z nášho mesta aj širokého okolia. Hlavnú úlohu mala harmonika, občas hostia pridali iné hudobné nástroje či spev a tiež dobrú náladu. Hrali piesne
ľudové, klasické či pre harmoniku upravené
súčasné hity.

Vo Fantázii fašiangovali
Už tradične pripravilo vedenie Centra sociál
nych služieb Fantázia v KNM a Hornom
Vadičove pre svojich klientov fašiangový
karneval. Akcia sa uskutočnila na konci februára v CSS Fantázia za účasti zástupcov
miestneho Spolku sv. Vojtecha KNM pod
názvom „Svet fantázie“.
Samotné prípravy prebiehali niekoľko týždňov, keď pracovníci spolu s klientmi vy-

Dolores, Dolores
pokračovanie zo str. 1
V programe sa predstavili herci z divadelného súboru Babylon pod vedením Pavla

Zvesti

Záteka, ktorého hlavnou úlohou bolo pochovať basu v maske farára. Nechýbali ani
mažoretky Asanka s novými choreografiami
a tiež tanečnice zo skupín Niagara tínedžer
a Niagara.

rábali masky, nacvičovali program a pod.
Súčasťou podujatia bola súťaž o najkrajšiu
masku a bolo veľmi ťažké vyberať, ktorá je
najkrajšia. Všetky boli pekné a originálne,
videli sme zvieratká, kovbojov, šašov, bosorku, nevestu... Ceny do súťaže venoval miestny SSV KNM.
Karneval mal veľmi dobrú atmosféru,
nechýbala dobrá nálada, tanec a tradičné fašiangové šišky, ktoré napiekli pani kuchárky.
Magda Harceková

Smútočné zhromaždenie symbolicky, podľa
starých zvykov, pochovalo basu a tým sa začalo 40-dňové pôstne obdobie.
Antónia Vnuková
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Vansovej Lomnička

Štyridsaťdňový pôst pred Veľkou nocou ešte
trvá. Avšak žiadne školské zariadenie sa nenechalo zahanbiť a pripravilo pre svojich žiakov a deti poriadnu rozlúčku s fašiangami.

Projekt fašiangových zvykov a tradícií
realizovali v MŠ 9. mája. Ukončením
projektu a vyvrcholením fašiangového obdobia bol dlho s radosťou očakávaný fašiangový karneval. Deti ho

FAŠIANGOVÉ SPRAVODAJSTVO

Učiteľky z MŠ Litovelská pripravili
pre svojich škôlkarov detský karneval. Všetky masky v pestro vyzdobenej telocvični privítali šašovia Šašo
a Jašo. Prehliadkou masiek začala tá

pravá fašiangová zábava, v ktorej sa
všetci zvŕtali v tanci. Po dobrej zábave
nechýbalo malé občerstvenie, za ktoré
by sme chceli poďakovať rodičom.

otvorili karnevalovým sprievodom,
ozdobeným ozembuchom a piesňou
Fašiangy, Turíce.... Po sprievode masiek sa rozpútala veselá tanečná zábava, ktorá bola spestrená rôznymi
súťažami. Poďakovanie patrí pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom a rodičom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom dobrovoľne zasponzorovali
tento úžasný deň.
PhDr. Elena Gavláková

Jana Vlčková a Dáša Škulcová

Deti MŠ Budatínska Lehota zavŕšili fašiangy detským karnevalom.
S rozžiarenými očkami prichádzali do
vyzdobenej škôlky a postupne sa menili na krásne rozprávkové postavičky
a zvieratká. Za karnevalové oblečenie
od sponzora, pani Hollej, srdečná ďakujeme. (Škoda, že tieto kostýmy si

Základná umelecká škola sa v pondelok pred Popolcovou stredou premenila na
miesto stretnutia víl, strašidiel a iných rozprávkových bytostí. Žiaci spolu so svojimi
pedagógmi pomáhali vyzdobiť jej priestory
farebnými obrázkami, ktoré sami vytvorili.
Hneď ráno sa koncertná sála zaplnila deťmi
z kysuckých MŠ, aby sa zúčastnili koncertu
pre škôlkarov. Publiku sa predstavila na začiatku koncertu dychová hudba Kysučanka
junior, v závere harmonikový súbor ZUŠ
a medzi tým sa na javisku vystriedali malí
muzikanti, tanečníci, speváci i recitátori.
Po skončení programu sa v sále uskutočnil
karneval s promenádou masiek a vyhodnotením, ktorá je najsmiešnejšia, najstrašidelnejšia či najnáročnejšia na prípravu.

Nápaditými a veselými maskami prekvapili žiaci zo ZŠ Dolinský potok.
Škola sa premenila na rozprávkovú
krajinu. V priebehu tancovania pri
veselej hudbe ich svojím bystrým očkom sledovala aj naša porota, po dlhom zvažovaní sa rozhodla a víťazné
masky boli odmenené nielen veľkým
potleskom, ale aj peknými cenami. Potom nasledovalo pochovávanie basy.

Klienti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v KNM sa tiež
vedia spoločne fantasticky zabaviť. Pozvali
si hostí zo žilinských a čadčianskych sociál
nych zariadení, ktorí prišli na fašiangovú
zábavu do domu kultúry v nápaditých maskách. Prekvapenie si pripravili muži z DSS
na Litovelskej ulici, v sprievode známych
slovenských a zahraničných pesničiek
predviedli svoje tanečné výkony a hlavne
zmysel pre humor. Nasledoval sprievod
masiek a chutné a sýte tradičné jedlo.
D. S.
Vrúcne očakávaný karneval sa uskutočnil
aj v MŠ Komenského. Deti sa naň pripravovali nielen básňami a piesňami, ale za
pomoci pani učiteliek zhotovovali masky
a škrabošky. Vrcholom príprav bola výzdoba každej triedy a šatne. Detský karneval
prebiehal vo veselej nálade, tancovalo sa
a zabávalo sa pri veselej hudbe. Ďakujeme
rodičom za občerstvenie pre deti, ktoré im
veľmi chutilo.
Eva Janiková

deti užili len raz, lebo o pár dní boli
odcudzené.) Vo fašiangovom rytme
pokračovali s rodičmi a babkami v nedeľu v DK v Budatínskej Lehote, kde
do tanca hral p. Fábik. Toto krásne
popoludnie zorganizovala Únia žien
Slovenska z obce.
Vlasta Francová

Počas smútočného obradu sme si poplakali za našou milovanou basou.
Ako pán farár sa predstavil náš pán
riaditeľ a smútočný sprievod pozostával aj z niektorých masiek. Ďakujeme
všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu
tohtoročného karnevalu.
Mgr. Katarína Halúsková
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Zimný lyžiarsky a snowboardingový kurz
tisky sa zodpovedne trápil v škole, siedmaci
sa zdokonaľovali v lyžiarskych technikách
a snowboardingových finesách. Vo voľnom
čase si mohli uvoľniť preťažené svaly na diskotékovom parkete, prejsť sa po našich prekrásnych kopcoch, dozvedieť sa z prednášky
horského záchranára, že štíty sú krásne, ale
aj nebezpečné. A aby sa nenudili zdravoťáci,
preverili ich schopnosti drobné porezania od

Prázdniny strávili v škole
Lavice ZŠ Nábrežná neboli počas jarných
prázdnin tak úplne prázdne. 22 žiakov 1.
a 2. ročníka školy sa zúčastnilo Denného
školského dochádzkového tábora a spoločne
s pani učiteľkami Mgr. Bandurovou a Mgr.
Heľovou prežili chvíle, na ktoré budú ešte
dlho spomínať. Prečítajte si náš príbeh očami detí:
Každý deň nás čakalo niečo nové a zaujímavé. Najskôr sme si vyrábali menovky, aby
sme sa lepšie spoznali. Potom nasledovali
tvorivé aktivity a angličtina, pri ktorej sa
nám síce zo začiatku trocha plietol jazyk,
ale zvládli sme sa naučiť pekné básničky.
V pondelok sme ešte súťažili v športových

disciplínach v telocvični. Hlasným pokrikom sme dávali všetkým najavo, že i počas
prázdnin dýcha naša škola životom. V utorok prišlo veľké prekvapenie. Po raňajších
aktivitách sme vyrazili k Hasičskej stanici
v našom meste. Profesionálni hasiči na nás
už čakali a ukázali nám takmer celú hasičskú
stanicu. Videli sme všetky tie zložité prístroje, ktorými zachraňujú životy ľudí. Na naše
prekvapenie, vycúvali veľké hasičské auto
a vonku vysunuli obrovský až 30 metrový
rebrík. Ochotný hasič, ktorý nám prezradil,
že sa volá Janko, si obliekol svoj ochranný
odev a nakoniec sa spustil po hasičskej tyči
tak, ako keď je poplach. Keď sme sa vráti-

Bol to môj najkrajší deň
Zriedkavo počuť takúto vetu z úst dieťaťa.
Jej vyslovenie je odmenou. Odmenou pre
tých, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii zaujímavého podujatia pre deti, ktoré
ich tak nadchlo.
Poďakovanie patrí spoločnosti Volvo Group
Slovakia, ktorá pozvala druhákov zo ZŠ Dolinský potok v KNM na vzdelávací Interaktívny seminár z oblasti dopravnej výchovy.
Spoločnosť zabezpečila i dopravu, a tak sa

všetci tešili na zaujímavé dopoludnie.
Cieľom seminára bolo zvýšiť vedomosti detí
o bezpečnosti pri cestnej premávke, upozorniť ich na možné riziká a možnosti, ako im
predchádzať. Spoločne riešili dopravné situácie, priraďovali názvy k dopravným pomôckam, súčiastkam, súťažili. V dielni mali deti
možnosť vidieť, koľko práce a zodpovednosti
musí vynaložiť človek predtým, ako kamión
naštartuje motor a pustí sa na svoju jazdu.

Zvesti

li do školy, tak na hodine angličtiny sme sa
učili básničku o požiarnikovi Johnovi.
V stredu, posledný deň, sme mali naplánovanú návštevu knižnice. Pani knihovníčky
nám povedali zaujímavé veci o jari a veľkonočných sviatkoch, na ktoré sme potom
v družstvách hľadali odpovede. Celý čas nám
ale vŕtalo hlavou načo sme si mali priniesť
obal z kindervajíčka. Pochopili sme hneď,
ako nám pani knihovničky ukázali neposednú včielku, ktorú pre nás vyrobili na ukážku
a ktorú sme si s ich pomocou vyrábali. Potom nám už cestu do školy spríjemňovalo
veselé bzučanie. Domov sme si okrem pekných zážitkov niesli aj kopec výrobkov a pracovných listov, ktoré sme stihli vypracovať.
Mgr. Ľudmila Heľová,
Mgr. Jarmila Bandurová
Presvedčili sa, aké dôležité je byť videný, prečo sa nesmú hrávať okolo odstaveného kamiónu a mnoho, mnoho ďalších vecí. Zážitkom bol pobyt v kabíne auta, jeho prehliadka
a napokon jazda s veselým trúbením, pri ktorom sme si zakrývali uši. Spoločnosť darovala deťom reflexné vesty, prívesok na kľúče
a model kamióna. Odchádzali sme nadšení.
Ďakujeme spoločnosti Volvo Group Slovakia
za krásny zážitok, všetkým zamestnancom
za trpezlivosť, s ktorou odpovedali deťom na
zvedavé otázky.
Jarmila Lišková

Zmena termínu
talentových skúšok

Umenie v angličtine
Angličtina v galérii patrí medzi aktivitu netradičného vyučovania cudzích jazykov. Pýtate sa, čo má umenie spoločné s jazykmi?
Umelecké diela, tak ako jazyk, vyjadrujú naše
myšlienky, pocity, príbehy a očakávania. Žiaci ZŠ Nábrežná si už druhýkrát vyskúšali
pretlmočiť myšlienky umeleckých diel do
anglického jazyka. Vďaka Hanke Hudcovičovej Lukšů z kultúrneho centra Stanica Žilina Záriečie zažili moderné umenie v Galérii
PlusMínusNula tak, ako ho doposiaľ nevnímali. Prvotné dojmy žiakov sa síce spájali
s momentom prekvapenia: „Čo tu budeme

lyží. V piatok sa všetci vrátili v zdraví domov
a od pondelka začali jarné prázdninovanie.
Mgr. Danka Maráčková

robiť?“, ale vďaka našej sprievodkyni sa v angličtine zoznámili s príbehmi vystavených
diel a popritom, celkom nenásilne, prechádzali na angličtinu a snažili sa v nej vyjadriť
svoj nový rozmer vnímania reality.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v KNM oznamuje všetkým záujemcom, že talentové prijímacie skúšky do
hudobného, výtvarného, tanečného
a literárno-dramatického odboru ZUŠ
budú tento rok prebiehať v zmenenom
termíne, a to od 12. do 16. mája 2014
v popoludňajších hodinách. Všetky
ďalšie informácie nájdete na www.
zusknm.sk.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXI. • APRÍL 2014

7

ŠKOLSTVO

Nie, nemýlite sa. Kurz bol naozaj zimný, aj
keď v niektorých oblastiach Slovenska sa
stal sneh raritou. Preto sa za ním vo februári
žiaci zo ZŠ Clementisova, s inštruktormi Z.
Kykloš, D. Maráčková, Ľ. Ševčík a I. Ševec,
vybrali do Jasnej v Nízkych Tatrách. Bývali
v krásnom hoteli Liptov v Demänovskej doline. Podmienky na lyžovanie všetci chválili
a užívali si ich. Nečudo! Kým zvyšok Clemen-

Drahí naši rodičia,
tak rýchlo ten čas letí,
tak rýchlo uteká,
na každý deň s Vami,
patrí Vám naša láska
a spomienka.
Spite sladko, drahí rodičia,
snívajte spolu svoj večný sen.

SPOMIENKY
Už zasa ďalší rok skončil svoje putovanie
a v našich srdciach skrytá spomienka je.
Odišla si bez toho, aby nám Tvoje ústa zbohom
dali.
More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala.
To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach bolesť zostáva a tiché spomínanie.
So smútkom v srdci si dňa 17.4. 2014
pripomenieme 6. výročie, čo nás opustila vo
veku 74 rokov moja manželka, naša mamička
Vincencia DADAJOVÁ z Poviny
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry Alena
a Viera s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 26.3. 2014 uplynul rok, čo nás opustil
Milan SÝKORA z Nesluše
V tichej modlitbe s láskou spomína celá rodina.

Dňa 21.4. 2014 si pripomenieme 15. výročie,
čo nás navždy opustil
Ing. Ján BRODŇAN
S láskou a smútkom v srdci spomína celá
rodina.

Dňa 16. marca 2014 sme si pripomenuli
3. smutné výročie úmrtia
Pavla HLOŽNÉHO
S láskou a smútkom v srdci spomína celá
rodina.

Vaša strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Dňa 6.4. 2014 si pripomíname 4. výročie úmrtia našej drahej
mamičky a babky
Marienky ŠEVECOVEJ z Kysuckého Nového Mesta, ktorá nás
opustila vo veku 79 rokov.
Dňa 8.4. 2014 si pripomíname nedožité 86. narodeniny nášho otca
a dedka
Jozefa ŠEVECA, ktorý nás opustil vo veku 38 rokov.
Drahí rodičia, v spomienkach sme pri Vás každučký deň.
Dcéry Marta a Danka s rodinami, vnuk Marek, Filip a Martin.

POĎAKOVANIE
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Ďakujem príbuzným, známym, susedom, bývalým
spolupracovníkom, ktorí prišli odprevadiť na poslednú cestu našu
milovanú
Božku JANIGOVÚ,
ktorá nás opustila 10.03. 2014 vo veku 62 rokov.
Úprimne ďakujem aj p. kaplánovi Mgr. Petrovi Franekovi
a Zdenkovi Mravcovi za dôstojnú rozlúčku, všetkým za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Osobitné poďakovanie patrí dcére
Marcelke a neveste Deniske, ktoré pri nej stáli v najťažších chvíľach
a s láskou a trpezlivosťou sa o ňu starali.
Za smútiacu rodinu sesternica Vlasta.

Dňa 12. februára 2014 sme si pripomenuli
nedožité 67. narodeniny nášho otca, manžela
Ladislava KAMEŇOVSKÉHO,
ktorý nás navždy opustil 16. marca 2006. Kto
ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu
s nami spomienku.
Manželka Emília a deti Marcela, Erich a Laco.

Dni čistoty mesta – jar 2014
Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje
v dňoch 11.4. - 2. 5. 2014 Dni čistoty mesta.
V dňoch 11. - 15. apríla bude možné likvidovať komunálny
odpad. Upozorňujeme občanov, že v uvedených dňoch nebude možné likvidovať elektronický šrot. Na zvoz komunálneho
odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené
firmou T+T, a. s. v čase do 12:00 hod.:
11. - 12. 4. (piatok – sobota)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
Ul. Murgašova (parkovisko Hotel Kysuca)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (byt. dom č. 1054)
Ul. Benkova (byt. dom č. 2873)
Ul. ČSA (byt. dom č. 1190)

Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom,
priateľom a známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s mojim manželom, našim otcom, dedkom,
pradedkom, bratom, susedom, svatom, strýkom
Oldřichom SÍTKOM z Nesluše,
ktorý nás opustil dňa 18.3. 2014 vo veku
80 rokov.
Česť jeho pamiatke.
Smútiaca rodina.

Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)
14. - 15.4. (pondelok – utorok)
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
Dubie
Oškerda (Dom kultúry)
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Suľkov
Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)
V termíne od 22.4. - 2. 5. 2014 bude možné likvidovať elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie, žiarivky a pneumatiky. Na zvoz
elektronického šrotu, autobatérií, žiariviek a pneumatík bude
pristavený veľkokapacitný kontajner označený firmou T+T, a. s.:

od 10,00 do 18,00 hod.
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka) 22.4.
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s. r. o.) 23.4.
Ul. Hviezdoslavova (Kino Kysuca) 24.4.
Kamence (predajňa Perla) 25.4.
od 10,00 do 13,00 hod.
ZŠ Suľkov 26.4. 2014
od 14,00 do 18,00 hod.
Dubie 26.4. 2014
Kamence (pri Jednote) 28.4. 2014
Budatínska Lehota (predajňa Jednota) 29.4. 2014
Oškerda (Dom kultúry) 30.4. 2014
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 2.5. 2014
Mesto Kysucké Nové Mesto žiada občanov, aby odpady, ktoré
sú zbierané počas Dní čistoty mesta, konaných na jar 2014,
neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na jeseň 2014. Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Michal Kachaňák, Nela Murčíková,
František Raček, Katarína Koňušiaková, Vanesa Grísová, Aneta Cesneková, Liliana Makuchová, Ľuboš Laš,
Diana Šišilová.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Václav ŠOŠKA	
Božena JANIGOVÁ	
Miroslav KLIMEK
Anton BAJÁNEK
Vilma MAJTÁNOVÁ	
Helena LUTIŠANOVÁ	
Jozef ROMAN

 82 rokov
 62 rokov
 55 rokov
 66 rokov
 87 rokov
 59 rokov
 58 rokov

Marián Pavlík a Mgr. Marcela Vakulová

OZ Asanka klub
Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel. Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i Občianske združenie Asanka klub.
Touto cestou Vám chceme ponúknuť možnosť, poskytnúť Vaše „dve
percentá“ práve nášmu združeniu. Finančné príspevky budú použité
na kostýmové vybavenie mažoretiek. Pomoc touto formou by sme
uvítali od priateľov mažoretkového súboru Asanka, ako aj z okruhu
vašich známych, rodinných príslušníkov a podobne.
OZ Kysucká kultúra a šport
Toto združenie vzniklo na podporu rozvoja kultúry a športu na Kysuciach. Získané prostriedky využíva na činnosť záujmových, umeleckých a športových kolektívov, ktoré pôsobia na území Kysuckého
Nového Mesta. Podporte vaše deti, známych a blízkych a venujte im
2% z vašich daní.
Formuláre nájdete na http://www.asanka.sk/files/Vyhlasenie-na-2--2014-ASANKA.pdf alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť v Dome
kultúry v KNM na č. dv. 43.
Mestská knižnica KNM
O pomoc žiada aj Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto. Dve percentá z daní pomôžu pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí.
Všetky potrebné informácie a tlačivá získate priamo v knižnici alebo
na www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
Ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne.

Rybári hodnotili
V nedeľu 16. marca sa stretli rybári z nášho okresu na Výročnej členskej schôdzi, aby
zhodnotili svoj rybársky rok. Vedenie organizácie oboznámilo prítomných s hospodárením na rybárskych revíroch, s činnosťou rybárskej stráže, prácou v rybárskych krúžkoch
ako aj s úspechmi našich športových rybárov.
V uplynulom roku bolo vydaných 564 povolení z toho 83 patrilo deťom a 28 mládeži.
Prítomní sa ďalej dozvedeli, že v roku 2013
boli rieky a nádrže v okolí zarybnené ryba-
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Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
SOBOTA

5.4.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

6.4.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

12.4.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

13.4.2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

PIATOK

18.4.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

19.4.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

20.4.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

PONDELOK

21.4.2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

26.4.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

27.4.2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

ŠTVRTOK

1.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297



INZERCIA
a	Dám do prenájmu priestor na podnikanie v službách na Ulici Litovelskej s mesačným nájmom 50 €. 0905 168380
a	Predám murovanú záhradnú chatu v oblasti Povina – Mazák,
ktorá je aj s pozemkom v osobnom vlastníctve, 1 km od KNM.
Chata je celoročne obývateľná. Zastavaná plocha je 35 m2, úžitková 80 m2. Pozemok s pekným výhľadom je orientovaný na južnú
stranu a má rozlohu 850 m2. Sú na ňom vysadené ovocné stromy,
kríky a vinič. Chata je poschodová. V spodnej časti je kuchyňa,
kúpeľňa so sprchou, splachovacie WC a pivnica na ovocie. Na poschodí je spoločenská miestnosť a v podkroví spálňa. Prístupová
cesta vedie až k chate. Vykurovanie je riešené pevným palivom
a elektrikou. Interiér chaty je vo výbornom stave bez investícií.
Cena: dohodou. Kontakt, č. t.: 0918 440836 alebo 0918 947236

mi v rekordnej hodnote 25 000 €. Do vodnej nádrže Neslušanka boli vysadené kapry,
zubáče, šťuky a pstruhy dúhové, do Kysuce
a okolitých potokov prevažne pstruhy potočné, lipne, jalce i podustvy.
Taktiež zaznela veľká nespokojnosť so znečisťovaním brehov našich vôd, hlavne z čiernych skládok v blízkosti vodných tokov, ktoré
môžu mať za následok ekologické havárie.
Nakoniec si rybári zvolili svojich zástupcov
do vedenia na najbližšie štvorročné obdobie.
Zarybňovanie rybárskych revírov
V sobotu 22. marca sa uskutočnilo zarybňovanie rybárskych revírov. Do vodnej nádr-

že Neslušanka bolo vypustených 3 000 kg
kaprov. Do rieky Kysuca a niektorých potokov bolo pustených spolu 3 500 kusov pstruhov potočných.
Marián Mihalda
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Vaše 2% z daní môžu pomôcť

Správne znenie tajničky z čísla 3/2014
znie: „...rečou sa láska viac podnieti.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Anna Veselá, Matice
slovenskej 958, KNM – 6,00 €, 2. Milan
Palčisko, Clementisova 1358, KNM –

5,00 €, 3. Lýdia Magátová, Ochodnica
515 – 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 4/2014

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 04. 2014.

Čínske príslovie: Bieda .......................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky
aba, vusa, parazitická
zákusok
tor, aktor rastlina

Antonov
(zn.)

africký
veľtok

patriaca beduínsky molybdén nepoddádonorovi
plášť
(zn.)
val sa

patriaci
Adamovi
oxid kremnatý (vz.)

mužské
meno

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

mužské
meno

4

N O V ÉH O M ES TA

osa, po
česky
(náreč.)

ValérVendrinský

1. časť
tajničky
symetrála
Internet
Virtual
Tour

popínavá
rastlina

latinská
spojka

hrianka
Ilona,
po česky

predložka

lietanie

číselná
lotéria

dravý
vták
2. časť
autor
krížovky: tajničky
Jaroslav miliampér
(zn.)
Jablonský

otecko
týkajúca
sa áru
brána, po
nemecky

hmyz
príbuzný
včele

miesto,
po česky

EČV
okresu
Veľký Krtíš

rímsky
peniaz

žalobca
(práv.)

autonómna oblasť

popevok

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

4
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2014 znie: „výr skalný“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Lukáš Strašík,
Clementisova 1350, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod.
do 17,00 hod., najneskôr do 30.4. 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 20.4. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Plod kokosovníka.
2. Plávajúci ľad.
3. Nástroj na kosenie.
4. Kolesá.
5. Kačica.
6. Samica býka.
7. Vetva.
8. Knižka.
9. Morské raky.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Kysucká desiatka
V našom meste sa 24. apríla uskutoční
9. ročník Majstrovstiev SR mužov, žien,
juniorov a junioriek v behu na 10 km na
ceste a zároveň Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mužov a žien
Kysucká desiatka. Hlavným usporiadateľom je Mestské kultúrno-športové stredisko a jeho Atletický klub KNM a Sloven-

ský atletický zväz. Hlavným sponzorom
je MARPIN, s. r. o. Slávnostné otvorenie
športového podujatia bude na Litovelskej
ulici v priestore cieľa o 15,45 hod.
Štart 1. behu bude o 16.00 hod. (juniorky,
ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov, muži
nad 50 rokov, muži nad 60 rokov).
Štart 2. behu o 17.00 hod. (juniori, muži
do 40 rokov, muži nad 40 rokov).
Bežať sa bude na asfaltovom okruhu dlhom 1 017,5 m v blízkosti centra mesta

po uliciach Murgašova, Lipová, Litovelská,
bežci absolvujú necelých 10 okruhov.
Pozývame všetkých priaznivcov športu na
Kysuckú desiatku, ktorá sa stala obľúbeným podujatím obyvateľov nášho mesta
a širokého okolia. Vyhodnotenie 9. ročníka
Kysuckej desiatky bude pred domom kultúry o 18:30 hod.
D. Š.

Slovenské hasičky pôjdu do sveta
vnútra SR v Považskom Chlmci. Po príchode na miesto sa tréner Anton Kuba ml. ujal
rozcvičky pred výstupom na vežu. Tréner
Štefan Belko vysvetlil dievčatám techniku
a postup pri výstupe na vežu do prvého
nadzemného podlažia vo výške 4 m. Spočiatku boli veľmi opatrné no postupne
obavy opadli a bola radosť sa na ne pozerať. Na záver sústredenia poďakoval tím
trénerov všetkým zúčastneným a popriali
im veľa šťastia pri trénovaní.
Sústredenie prebehlo podľa pravidiel Me-

Zvíťazili v regionálnej lige
Počas tretieho marcového víkendu sa odohralo posledné kolo Regionálnej ligy Stred
vo florbale, ktorá bola súčasne aj kvalifikáciou na majstrovstvá Slovenska. Okrem
regiónu Stred sa súťaží i v regiónoch Východ, Západ a Bratislava. Dva najlepšie
tímy z každej regionálnej súťaže postupujú
ďalej na MSR, kde sa tak zúčastní 8 naj-

Ďalší ročník futsalovej ligy je ukončený
Dňa 16.03. 2014 sa uskutočnilo posledné kolo Mestskej futsalovej ligy v KNM
pre ročník 2013/2014. Druhá liga mala
12 účastníkov a systémom doma vonku
odohrali celkovo 22 kôl. Sezónu najlepšie
zvládlo družstvo Bizons, ktoré v súťaži dominovalo a zaslúžene im patrí nielen prvé
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miesto v 2. lige, ale aj postup do 1. ligy pre
ročník 2014/2015. Na 2. mieste skončilo
v 2. lige družstvo FC LP 2011, čo je naozaj obdivuhodné, nakoľko vekový priemer hráčov je cca 40 rokov. Na 3. mieste
v 2. lige skončilo družstvo Matador zložené z kysuckých dorastencov.
Prvá liga mala 10 účastníkov a celkovo
družstvá odohrali 18 kôl. O prvé tri miesta
v tabuľke sa bojovalo do posledného kola.
Na 3. mieste sa nakoniec umiestnilo družstvo FC Pendepon, jediné družstvo v MFL
KNM, ktoré štartuje v 1 .lige od založenia
súťaže v roku 1998. Na 2. mieste skončil
v tabuľke FsK Kamence, minuloročný majster, ktorému sa obhajoba titulu nepodarila. Majstrom mestskej futsalovej ligy pre
ročník 2013/2014 sa zaslúžene stalo druž-

dzinárodnej športovej federácie hasičov
a záchranárov ISFFR. Celkovo sa ho zúčastnilo 12 dievčat z rôznych kútov Slovenska.
Ivan Todorov
lepších slovenských družstiev. Družstvá
junioriek a dorasteniek podávali počas celej ligy veľmi dobre výkony a odmenou je
pre obe družstvá postup z 1. miesta.
Na druhej strane sme sklamaní z nepostupového 3. miesta v kategórii staršie žiačky,
kde sme prehrali posledne kľúčové zápasy
proti hráčkam Banskej Bystrice a Tvrdošína.
Michal Vlček

stvo Boca Juniors, ktoré v minulých rokoch niekoľkokrát útočilo na prvé miesto,
ale až tento ročník dotiahli svoju snahu do
úspešného konca.
Najlepšími strelcom v 1. lige sa stal Vratislav Pučala z Bocy Juniors. Najlepším
strelcom v 2. lige sa stal Anton Bahna
z Bizons. Ceny najlepším jednotlivcom
odovzdali primátor Ing. Ján Hartel a riaditeľ Mestského kultúrno-športového strediska KNM Bc. Juraj Čierňava. Do siene
slávy boli v tomto roku uvedený: Július
Schmidt, Miroslav Gibala a Anton Kubiš.
Ďakujem za bezproblémový priebeh ročníka 2013/2014 všetkým družstvám, hráčom, rozhodcom, časomeračom. Osobitne
sa chcem za pomoc pri organizovaní poďakovať Jožkovi Marekovi, Jankovi Plošticovi a Jankovi Súhradovi.
Miroslav Ježík
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Dňa 22.2. 2014 sa v priestoroch ZŠ Dolinský potok v KNM konalo sústredenie
reprezentantiek Slovenskej republiky
v hasičskom športe. Program sústredenia
začal v telocvični, kde si dievčatá urobili
krátku rozcvičku. Pod vedením trénerov
Štefana Belka, Dávida Kalužníka a Antona
Kubu ml. pokračovali cvikmi z hasičskej
abecedy. Po absolvovaní všetkých cvikov
sa presunuli na umelú trávu, kde trénovali zapájanie stuhy na rozdeľovač. Po obede
nasledoval presun do areálu Ministerstva

KULTÚRNE SPEKTRUM

31.03. - 05.04.
2014
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských
knižníc
15. ročník po
dujatia 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, realizuje informačnú výchovu pre všetky vekové kategórie a iné
sprievodné podujatia.
Kontakt: 4212732,
kniznica@kysuckenovemesto.sk
06.04. 2014
Kysucká vrchovina – Deň pomoci
prírode
Športklub turistiky KNM pozýva na prechod Kysuckou Vrchovinou. Bude to Deň
pomoci prírode - čistenie studničiek na Tábore.
informácie: www.sktknm.sk
11.04. 2014
Deň narcisov
18. ročník finančnej zbierky
na konto nadácie
Liga proti rakovine.
org. Únia žien
Slovenska v KNM
v spolupráci so
strednými školami v meste.
11.04. 2014, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
11.04. 2014, 10:00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Scénický tanec
5. ročník prehliadky a súťaže scénických
choreografií žiakov z celého Slovenska.
informácie: www.zusknm.sk

20.04. 2014
Veľkonočný výstup na Ľadonhoru
Športklub turistiky KNM pozýva na
23. ročník Veľkonočného výstupu na Ľadonhoru.
informácie: www.sktknm.sk
26.04. 2014, 15:45 h.
Kysucká desiatka
9. ročník športového podujatia. Majstrovstvá SR v behu na 10 km na ceste
a Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu mužov a žien. Slávnostné
otvorenie na Litovelskej ulici v priestore
cieľa.
27.04. 2014
100 jarných kilometrov
Športklub turistiky KNM pozýva na turistiku na Vrchrieku a zároveň otvorenie
podujatia 100 jarných kilometrov.
informácie: www.sktknm.sk
29.04. 2014, 8:45 h.
Koncertná sála ZUŠ
Rečou klavíra 2014
ZUŠ KNM pozýva na 1. ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavír pre žiakov
ZUŠ. Súťaž je zameraná na interpretáciu
klasickej hudby a hudby iných žánrov.
30.04. 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. (org. ZŠ Nábrežná)
informácie:
www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
30.04. 2014, 9:00 h.
Futbalový štadión KNM
Beh oslobodenia
20. ročník športového podujatia pre žiakov základných škôl. (org. MKŠS KNM)
Vyhodnotenie najlepších atlétov o 12.00 h.
30.04. 2014, 15:00 h.
Mestský park KNM
69. výročie oslobodenia mesta
Kladenie venca a pietna spomienka k 69.
výročiu oslobodenia mesta.

30.04.2014, 17:00 h.
Námestie slobody KNM
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavanie mája a bohatý kultúrny program s folklórnym súborom Jedľovina. Program a stavanie ďalšieho mája
pokračuje o 18.00 h. na ihrisku Kamence pri pohostinstve Domček. (org. MKŠS
KNM)
01.05. 2014
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na 13.
ročník podujatia Odomykanie Kysuckej
brány
Informácie: www.sktknm.sk
01.05. 2014, 7:00 h.
Ranný budíček Kysučanky
Oslava Sviatku práce začína ranným budíčkom dychovej hudby Kysučanka. Občanov
mesta bude budiť po 59. krát.
01.05. 2014, 10:00 h.
Námestie slobody KNM
Oslava 1. mája
Začiatok podujatia pred domom kultúry,
prvomájový sprievod s mažoretkami Asanka a dychovou hudbou Nová Kysučanka
prejde po Belanského ulici.
Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí slobody.
PRIPRAVUJEME NA MÁJ
04.05. 2014, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Šašaráda Šaša Maroša
Divadelné predstavenie pre deti. Šašo
Maroš
sa
vracia
z cirkusového turné
a presviedča deti, že
v cirkuse sa z neho
stal hudobný virtuóz,
možno i kúzelník a že vôbec nezabudol zabávať deti.
Vstupné: 2 €
11.05. 2014, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Majáles pre seniorov
Zábava a kultúrny program pre seniorov.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
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