www.kysuckenovemesto.sk

K Y S U C K É H O N O V ÉH O M ES TA
ROČNÍK: XXI.					máj 2014		 		 CENA: 0,20 €

05

str. 4

á hrob
Jánošík m
učanovi
s
y
K
a
k
a
ď
v

ValérVendrinský

A opäť sme žili
rozprávkami!

Netradičné vyučovanie
dejepisu

V dňoch 4. – 5. apríla sa na ZŠ Dolinský
potok uskutočnila po druhýkrát veľmi
zaujímavá a žiakmi obľúbená akcia s názvom Noc s Andersenom. Pripomína-

Valér Vendrinský
Máj lásky čas

Medzi netradičné aktivity vyučovania dejepisu na ZŠ Nábrežná patria nepochybne
aj besedy so zaujímavými a významnými
ľuďmi. Koncom marca prijala pozvanie
prísť medzi nás archeologička Kysuckého
múzea v Čadci Mgr. Danka Majerčíková.
Zaujímavou prezentáciou žiakom piate-

Na obzor už vyšlo slnko mája.
A v údolí počuť lásky hlas.
Ona brány otvára Ti raja
a vedie Ťa ku prameňom krás.
me si ňou výročie narodenia dánskeho
rozprávkara H. Ch. Andersena. Hlavnou
koordinátorkou bola pani učiteľka Mgr.
Michaela Káčeriková a zapojili sa aj pani
učiteľky Mgr. Božena Dupáková, Mgr.
Mária Záteková a Mgr. Katarína Halúsková. Akciu si nenechal ujsť ani pán
riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek a pán učiteľ
Mgr. Gabriel Horos jej priebeh zachytil
aj na fotografiách.
Rozprávkové dobrodružstvo sme odštartovali o 18:00 hod. Zúčastnili sa ho
vybraní žiaci 5., 6. a 7. ročníkov.

pokračovanie na str. 5
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Škovránok už jarnú pieseň spieva.
I rozkvitá všade orgován.
Láska ľúbosť do sŕdc už nalieva.
Otvára ich všetky dokorán.
I ku šťastiu ona stále mieri.
Vôňa kvetov venčí nehy cit.
Kto neľúbil, nikdy neuverí,
že bez lásky nie je možné žiť.
Vetrík svieži napred ženie húsky.
Češe lúky i pohladí kraj.
Potom zrazu zaprie sa do blúzky
a do uška šepce krásnu báj.
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ho a šiesteho ročníka doplnila informácie
z hodín dejepisu o archeológii na Kysuciach a podrobnejšie im vysvetlila, čím sa
zaoberá. Počas besedy veľmi ochotne odpovedala na zvedavé otázky detí týkajúce
sa jej štúdia, profesie apod. Návšteva archeologickej lokality v Radoli bola peknou
bodkou za touto akciou.

pokračovanie na str. 7
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
Je len pár týždňov po prezidentských voľbách a už tu máme ďalšie voľby, tentoraz
voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa
uskutočnia 24. mája 2014, ako obyčajne, od
07.00 hod. do 22.00 hod. Nemenia sa volebné miestnosti a ani volebné okrsky, teda
sú určené tie isté, ktoré boli pri posledných
voľbách. Všetci občania dostanú najneskôr
20 dní pred dňom konania volieb oznámenie,
v ktorom je uvedený čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže konkrétny
volič ísť voliť. V oznámení bude upozornený
na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním
preukazom totožnosti a rovnako na spôsob
úpravy hlasovacieho lístka. Každé voľby, ako
som sa už v minulých mojich príspevkoch
zmienil, majú svoje odlišnosti. Pri týchto
voľbách volič dostane spolu s oznámením
o voľbách aj zoznam kandidátov uvedených
na zaregistrovaných kandidátnych listinách.
Pri posledných voľbách sa takéto zoznamy
občanom nedoručovali. Chcem ešte voličov
upozorniť, že po tom, ako si vyberú hlasovací
lístok vybranej politickej strany alebo hnutia,
ktorú chcú voliť, môžu na tomto hlasovacom
lístku zakrúžkovať poradové číslo najviac
dvoch kandidátov. Keby zakrúžkovali viac
ako dvoch kandidátov, na tieto preferenčné
hlasy sa neprihliada.
Dňa 28. 3. 2014 bol na Mestský úrad v KNM
doručený z Okresného úradu, z odboru starostlivosti o životné prostredie v KNM, zámer na “Zariadenie na zber a výkup odpadov
zo železných a neželezných kovov“, navrhovateľom – firmou EKO-MONTE s.r.o., so
sídlom v Žiline. Ako z predloženého materiálu vyplýva, predmetnú zberňu – výkupňu,
chcú zriadiť v obytnej zóne ulíc Štefánikova
štvrť a Kukučínova, kde budú tieto odpady
zhromažďované a skladované. V zámere tiež

spomínajú, že okrem odpadov zo železných
a neželezných kovov budú zhromažďovať
i staré, zrejme vyradené vozidlá. Na prevádzkovanie tejto zberne je nevyhnutný súhlas
Okresného úradu v KNM, odboru starostlivosti o životné prostredie. Po tom, ako bol
tento zámer zverejnený na webovej stránke
nášho mesta, občania bývajúci v tejto časti
doručili na Okresný úrad v KNM a tiež na
mestský úrad petíciu, v ktorej vyjadrujú zásadný nesúhlas so zriadením takejto zberne,
ktorá má byť zriadená len kúsok od stredu
mesta. Vyjadrili sa takmer všetci obyvatelia
bývajúci v susedstve parcely, na ktorej chcú
zriadiť túto zberňu, ale aj občania, ktorí majú
v týchto miestach záhradky na pestovanie
ovocia a zeleniny. Občania v petícii vyjadrili
až rozčarovanie, ako je to vôbec možné, že na
takomto mieste obytnej zóny môžu o niečo
také požiadať a považujú to až za trúfalosť
tejto žilinskej firmy. V petícii zdôraznili, že
predsa takéto zberne je možné zriadiť mimo
mesta, aby nebolo ohrozené životné prostredie.
Ďalej zdôraznili, že budú ohrozovaní unikajúcimi prchavými a škodlivými látkami,
hlukom, prachom a zápachom, keďže, ako
zdôraznili, ich pozemky sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve objektu, kde chce firma zriadiť zberné miesto a ako vo svojom zámere firma uvádza, že do uvedeného objektu
mienia voziť odpad z celého Slovenska. Obyvatelia tejto časti mesta boli spracovaným zámerom firmy tak znepokojení, že si dôkladne
preštudovali ich zámer a zaslali doplnenie
petície, ktorá bola podpísaná nesúhlasným
stanoviskom ďalších občanov, pričom okrem
iného uviedli, že spracovateľ zámeru uviedol
nesprávne údaje (možno zámerne), keď uviedol, že najbližšie obytné domy sa nachádza-

Osem ocenených pedagógov
Na konci marca si vedenie Mesta Kysucké
Nové Mesto uctilo prácu učiteľov. Aj tento rok pozvalo v piatok na Deň učiteľov do
priestorov mestského úradu vzácnych hostí.
Prišli riaditelia škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pedagógovia, ktorí boli nominovaní na ocenenie
Plaketou J. A. Komenského za svoj dlhoročný
prínos v oblasti výchovy a vzdelávania detí
v našom meste. Primátor mesta Ing. Ján Hartel vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť
práce učiteľa, jeho postavenie v spoločnosti
a na záver sa všetkým pedagógom poďakoval
za ich zodpovednú a namáhavú prácu.

Slávnostné odovzdávanie moderovala Mgr.
Alena Ďuriaková, vznešenú atmosféru po
dujatiu prinieslo hudobné vystúpenie pedagóga ZUŠ KNM Adama Paskudu, DiS, Mgr.

jú cca 100 metrov od hranice ich pozemku,
pričom tieto sa nachádzajú bezprostredne
vedľa, cca 15 metrov. Títo dotknutí občania
zdôraznili, že zriadenie takejto zberne by
sa ich veľmi negatívne dotklo a že by im to
zmenilo celý ich život, nakoľko spracovateľ
vo svojom zámere dokonca počíta, že môžu
byť u nich uskladnené i nebezpečné časti
a rizikové látky nájdené pri zbere, nakoľko sa
často stáva, že súčasťou odovzdaných kovových odpadov sú časti nebezpečné alebo obsahujúce nebezpečné odpady, napr. kondenzátory obsahujúce PCB látky, ale i súčiastky
obsahujúce nebezpečné látky ako sú ortuť,
azbest, brómové prísady, katódové trubice,
batérie a akumulátory, súčiastky obsahujúce
rádioaktívne látky, plynové výbojky, dosky
s plošnými spojmi, ohňovzdorné keramické
vlákna, ale i elektrolytické kondenzátory obsahujúce problémové látky. K tomuto už netreba dodávať ani žiadny komentár.
Mesto Kysucké Nové Mesto dňa 22. 4. 2014
zaslalo nesúhlasné stanovisko k zámeru
zriadiť Zariadenie na zber a výkup odpadov
železných a neželezných kovov, nakoľko by
došlo k narušeniu kvality bývania miestnych
obyvateľov.
Predpokladám, že aj Okresný úrad KNM,
odbor starostlivosti o životné prostredie zoberie do úvahy všetky tieto konštatovania
našich občanov a žiadosti tejto súkromnej
žilinskej firmy nevyhovie, a že ukáže opodstatnenosť existencie Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste.
Poznámka redakcie: Ďalšie informácie k voľbám
do Európskeho parlamentu ako určenie miest na
vylepovanie plagátov, určenie volebných okrskov,
vybavovanie voličských preukazov a pod. nájdete na webovej stránke mesta.

Aleny Ďuriakovej a prednes úryvku zo školského prostredia Antonom Liskom, žiakom
ZUŠ KNM. Plakety si ocenení prevzali z rúk
primátor Ing. Jána Hartela a srdečne gratulácie poprial aj vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. Ladislav
Vendrinský.
Plakety J. A. Komenského dostali: Anna
Rentková (ZŠ Clementisova), Mgr. Daniela Podoláková (ZŠ Dolinský potok), Mgr.
Božena Dupáková (ZŠ Dolinský potok),
Marta Kubatková (ZŠ Nábrežná), Ľudmila
Dubinina (ZUŠ KNM), Mgr. Kamila Bendová (CVČ KNM), Margita Pazdúrová (MŠ
Budatínska Lehota), Vilma Sucháňová (MŠ
Litovelská).
D. Š.
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Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Navrhnite osobnosť na ocenenie

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy,
Nábrežná ulica č. 845, Kysucké Nové Mesto.
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky spolu so
zoznamom požadovaných dokladov sú zverejnené na webovom
sídle mesta Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk
Ďalšie informácie poskytne: Mgr. Ladislav Vendrinský, Oddelenie
školstva, SVaZ, MsÚ Kysucké Nové Mesto, 041/4204187.

Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej
a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho
občanov. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu
predkladať poslanci, primátor, prípadne aj občania mesta.
Ak poznáte vo svojom okolí osobnosť, ktorá spĺňa uvedené kritériá,
zašlite svoje návrhy spolu s odôvodnením na adresu mestského úradu.
Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na júnovom zasadnutí MsZ
v KNM.

Škôlka oslávila okrúhliny
Materská škola na Ulici 9. mája bola otvorená
2. januára 1984. Jej prvou riaditeľkou bola
Katarína Kováčiková, ktorá v tento deň prevzala vedenie novej modernej sídliskovej materskej školy, v ktorej boli vytvorené 4 triedy,
z toho jedno oddelenie patrilo deťom vo veku
od 2 do 3 rokov. Každá trieda, spálňa a šatňa
bola zariadená novým funkčným nábytkom.
Priebežne sa triedy dopĺňali didaktickými pomôckami a kuchyňa moderným zariadením.
Pozornosť bola venovaná aj exteriéru, kde sa
vysadili ovocné stromy, okrasné dreviny, inštalovali preliezačky, hojdačky a vybudovali
dve pieskoviská. V roku 1993 prevzala funkciu riaditeľky školy Vlasta Francová. V uvedenom období bolo v meste zrušených niekoľko
škôlok, a tak dopyt po umiestnení v tomto
zariadení bol veľký, a preto Školská správa
v Čadci navrhla zrušiť spálne a vytvoriť dve
nové triedy. Prevádzka škôlky si vyžadovala
SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
„Oslavy jubilea školy sú vyvrcholením dlhoročnej práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov, sú taktiež príležitosťou
pozrieť sa späť a zároveň načerpať silu a energiu do ďalšej práce, pokračovať vo vynikajúcich výsledkoch, ktoré u detí dosahujú a to
si všetci uvedomujeme i do budúcnosti. Je to
záväzok voči deťom i rodičom. Zároveň ďakujem i zriaďovateľovi a rade školy za úspešný
chod MŠ, za odborný rast oddeleniu školstva
SVaZ“, to sú slová, ktorými sa pani riaditeľka
PhDr. Elena Gavláková prihovárala k všetkým
účastníkom oslavy.
Uznaním pre materskú školu bola aj prítomnosť viacerých čestných hostí na slávnostnej
akadémii. Pozvanie prijali: Ing. Ján Hartel
primátor mesta, Ing. Vladimír Macášek prednosta OÚ v Žiline, poslanec ŽSK a mestského
zastupiteľstva, člen rady školy, Ing. Miriam
Jureková, vedúca investičného oddelenia
a regionálneho rozvoja mesta, Mgr Ladislav

Zvesti

neustále opravy plotu a zariadenia, ktoré poškodzovali vandali zo sídliska. V roku 2002
získala materská škola právnu subjektivitu, jej
zriaďovateľom je Mesto Kysucké Nové Mesto.
Od roku 2004 je v prevádzke 7 tried s počtom
detí 164. Tri pavilóny si vyžadovali neustálu
údržbu a hlavne opravu strechy. Zariadenie
škôlky sa pravidelne vynovovalo, riešili sa
priestorové problémy, realizovala sa výmena
okien, rekonštruovali sa kúpeľničky. V roku
2010 boli zakúpené vďaka projektom EÚ na
zlepšenie práce nové zariadenia ako počítače,
televízory, tlačiarne, fotoaparáty a pod.
Za vedenia súčasnej riaditeľky školy
PhDr. Eleny Gavlákovej, ktorá do svojej
funkcie nastúpila v roku 2012, sa realizovala
rekonštrukcia strechy na druhej budove, rekonštrukcia sociálneho zariadenia, výmena
starého nábytku v triedach a šatniach, balkóny sa omaľovali pestrými farbami a veselými

Vendrinský, vedúci oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Bc. Juraj Čierňava,
riaditeľ MKŠS a iní. Pozvanie prijali i poslanci mestského zastupiteľstvá, ktorí pôsobia
i v rade školy: Ing. Vavrín Randa, Mgr. Milan
Slivka a ostatní členovia: Mgr. Evka Králiková,
Mgr. Lucia Koreňová, Martinka Kubaščíková,
Vlasta Trúchla, Štefánia Galieriková a Bc. Roman Stecher.
Riaditeľka školy osobitne privítala i prvú riaditeľku MŠ Katarínu Kováčikovú, ktorá si prevzala pamätný list a kyticu kvetov. Projekty,
akcie a krúžky, ktoré sa realizujú v MŠ prezen-

postavičkami, na školský dvor pribudli nové
lavičky a detský vláčik. V rámci modernizácie edukácie boli zakúpené nové didaktické
pomôcky, edukačné programy či odborná
literatúra. Do kuchyne sa zakúpil nový jedálenský servis, do detských postieľok pribudli
nové matrace. Vďaka projektu nadačného
programu Kia Motors Slovakia a v spolupráci
s mestom sa v areáli škôlky vybudovalo dopravné ihrisko Radosť. Sponzor venoval dopravné prostriedky, reflexné vesty a pod.
Škôlka si vďaka práci svojich riaditeliek a zamestnancov udržiava status moderného
vzdelávacieho zariadenia v meste, ktoré za
svojou bránou vychovalo 1 485 detí.
Ďalšie informácie o činnosti škôlky, prevádzke, zamestnancoch, aktivitách, projektoch
a výsledkoch môžete získať v informačnom
bulletine, ktorý bol pri príležitosti 30. výročia
otvorenia materskej školy vydaný. Bulletin
nájdete aj v mestskej knižnici.
D. Š.

tovali p. učiteľky Vlasta Trúchla a Bc. Monika
Žilková. Prítomných potešili v kultúrnom
programe Mažoretky Asanka pod vedením
Tonky Jakubcovej, žiaci ZUŠ hrou na hudobné
nástroje v sprievode Moniky Fekečovej, spevom, básňami a španielskymi tancami prekvapili talentované deti z materskej školy. Počas
recepcie vyhrávala ľudová muzika Lehoťanka,
ktorá nenechala prítomných sedieť a pozvala
ich do tanca. Na záver bola riaditeľka školy
PhDr. Elena Gavláková ocenená pamätným
listom a kyticou kvetov od rady školy za dosahovanie vynikajúcich výsledkov vo výchovno
- vzdelávacej činnosti, za kvalitné vedenie tejto školy, jej prezentovanie, zviditeľňovanie
pred rodičmi i verejnosťou a posun vpred.
Tejto materskej škole želáme, aby sa zapísala
do pamäti mnohých prítomných, ktorí si odnášali krásne zážitky a aby každým rokom jej
bránami prechádzalo dostatok šťastných detí
a spokojných rodičov.
Bc. Zuzana Mackovčáková
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Jánošík má hrob vďaka Kysučanovi

Prvé jarné dni vylákali do prírody mnohých
turistov a milovníkov prírody. Pre tých, ktorí majú prechodené mnohé miesta na Kysuciach a v širšom okolí, máme jeden tip. Strávte
príjemný deň na Orave a neobíďte Zázrivú.
V práve v tejto obci sa minulý rok konalo sympózium sochárov, ktorí v Zázrivej na Jánošíkovom dvore odhalili tri skulptúry znázorňujúce
Jánošíkovú smrť a jeho hrob.
A tak pod Rozsutcom, neďaleko rodiska známeho zbojníka Terchovej, nájdete Hrob Juraja Jánošíka. Je to umeleckého dielo sochára
z KNM Jaroslava Gaňu. Kompozícia pozostáva

z nakloneného kríža, symbolizuje porobu slovenského robotného ľudu spútaného reťazou.
Na konci reťaze je pretrhnutá obruč ako nádej
na vyslobodenie a lepšiu budúcnosť. Ako hovorí sám autor: „...nie je to hrob konkrétneho človeka, ale pomyselný, symbolický hrob – hrob
myšlienky, ktorú sa pokúsili na čas uväzniť
v putách teatrálnou smrťou Jánošíka, ktorá
mala byť odstrašujúcim príkladom pre ďalšiu revoltu, ktorá sa napriek tomu vymanila
z jarma neslobody a ukázala možnú cestu nasledujúcim pokoleniam.“ O mieste posledného
odpočinku národného hrdinu existuje viacero
teórií, jedno je však isté: po 300 rokoch dostal
symbolický hrob Jánošík vďaka šikovným ru-

Dôveryhodné noviny?
V našom meste sa objavili nové noviny „Naše
novinky Kysucké Nové Mesto“, ktoré sa zdarma distribuujú do domácností v KNM. Nevieme z akých zdrojov sú platené, z ich obsahu je
však zrejmé ich zameranie. Majú pravdepodobne zohrávať svoju úlohu v nastávajúcich volebných kampaniach.
V snahe upriamiť pozornosť a možno práve
v súlade so svojim zameraním sa snažia byť
mimoriadne kritické voči súčasnému vedeniu
mesta.
Vôbec mi neprekáža kritika pokiaľ je objektívna, pravdivá, so snahou veci zlepšovať. Prekáža
mi však, ak sú ľudia zavádzaní a klamaní s cieľom poškodiť dobré meno kritizovaného subjektu. Tak tomu je aj v poslednom vydaní citovaných novín č. 7/2014 v článku „Nedostatky
štadióna“, kde autor podpísaný ako „strk“ píše
o návrhoch na využitie škvarového ihriska,
ktoré sa podľa neho nerealizovali pre nasledovné dôvody - citácia z novín:
„Vedenie mesta sa zatiaľ nerozhýbalo. Pritom
predáva budovy, ktoré do spoločnej mestskej
kasy priniesli nemalý zisk. Medzi takéto odpredané budovy patrí bývalý Hotel B, či budova
Okresného úradu. Prostriedky z ich predaja sa
podľa všetkého využívajú na chod mesta a bežné výdavky. Škoda, že sa tento zisk nepoužije
na účel, z ktorého by dlhodobo mali prospech
všetci občania mesta.“

Autor článku vedome klame svojich čitateľov,
keď tvrdí, že:
1) mesto predalo budovu okresného úradu
Okresný úrad nikdy nebol majetkom mesta.
Bol majetkom štátu, ktorý ho predal za dosť
podivných okolností. Mesto KNM spolu s obcami okresu KNM, keď sa dozvedelo, že sa táto
nehnuteľnosť predáva a za akú cenu (10 mil. Sk
budova aj s pozemkom), sa pokúsilo predaju
zabrániť. Spolu s obcami okresu mesto požiadalo o odkúpenie budovy za spomínanú cenu.
V zastúpení mesta a obcí som sa so starostom
obce Snežnica zúčastnil jednania na ministerstve vnútra a ministerstve financií. Bohužiaľ,
žiadosť mesta a obcí vzhľadom na už predtým
vykonané kroky vo veci predaja nehnuteľnosti
nebola akceptovaná.
Pravdou je, že mesto predalo formou verejnej súťaže tzv. hotel „B“ za veľmi dobrú cenu
28,1 mil. Sk. O tom, že to bola dobrá cena
svedčí skutočnosť, že predchádzajúce vedenie
mesta sa pokúsilo túto nehnuteľnosť odpredať
určeným záujemcom za sumu 6 mil. Sk. Tomuto predaju sa podarilo zabrániť aktivitou časti
poslancov mestského zastupiteľstva.
2) mesto použilo finančné prostriedky získané
z predaja nehnuteľností na chod mesta a bežné
výdavky a neboli použité na účel, z ktorého by dlhodobo mali prospech všetci občania mesta
Prostriedky získané z predaja hotela „B“ sa

kám sochára z nášho mesta. S dielom Jaroslava
Gaňu sa môžete stretnúť na rôznych miestach
Slovenska i v zahraničí na verejných priestranstvách, ako výsledkom medzinárodných sympózií, v súkromných i galerijných zbierkach či
na výstavách združenia Cont – Art, ktorého je
členom od jeho založenia.
Ďalšími kompozíciami v Zázrivej je Jánošíkov
opasok od sochára Jozefa Mundiera a symbolická šibenica a na nej nešikovne obesená za
hák hruda zlata autora Mareka Ryboňa.
Bol Jánošík aj na Kysuciach?
Severná časť Trenčianskej stolice, teda Kysuce, Orava a Liptov, bola v 18. storočí jedným
z centier slovenského zbojníctva. Od začiatku
Jánošíkovho zbojníčenia, stál pri ňom Kysučan Tomáš Uhorčík z Predmieru pri Turzovke.
Niekdajšia Uhorčíkova družina tvorila základ Jánošíkovej, preto bola zložená prevažne
z hornokysučanov. Kysuce a Kysučania poskytovali Jánošíkovi a jeho družine pevné zázemie, kde sa vždy našli ľudia, na ktorých sa
mohli spoľahnúť, prichyľovali zbojníkov počas
zimných mesiacov, dávali im jedlo. Rovnakou
oporou pre Jánošíka a zbojníkov boli kysuckí
valasi a krčmári, ktorí sa nevypytovali na pôvod peňazí, ktorými platili.
D. Š.
nepoužili na chod mesta, ani na jeho bežné výdavky, ako tvrdí autor článku, ale používajú sa
výlučne pre zabezpečenie investičných akcií. Aj
samotný štadión a ihrisko, o ktorom píše autor článku, sme museli kúpiť od súkromných
majiteľov, ktorí ho nadobudli pri privatizácii
ZVL. Len za samotné škvarové ihrisko mesto
zaplatilo sumu 11 mil. Sk. Zakúpením štadióna
vrátane škvarového ihriska sme vytvorili vôbec
možnosť, aby sme neskoršie mohli aj v tejto
oblasti, pokiaľ nám to finančné prostriedky dovolia, niečo pre mesto a jeho obyvateľov urobiť.
Doteraz sme sa snažili použiť finančné prostriedky predovšetkým na zveľadenie verejných
priestranstiev, ciest, chodníkov, budov vo vlastníctve mesta, ktoré využívajú všetci občania.
Teraz, keď sa nám to podarilo, môžeme začať
budovať aj nadstavbovú infraštruktúru, teda
aj samotný štadión, na ktorý sme už vynaložili
nemalé finančné prostriedky, aby sa stal vlastníctvom mesta. Nehovoriac o finančných prostriedkoch, ktoré sme už investovali do vnútorných priestorov športovej haly a tribúny, aby sa
vôbec dali používať.
Záverom, nemôžeme si dovoliť nechať znevažovať prácu vedenia mesta a mestského
zastupiteľstva opísaným spôsobom, preto
uverejňujeme tento článok a zároveň sme
požiadali v zmysle tlačového zákona redakciu
„Naše novinky Kysucké Nové Mesto“ o uverejnenie opravy citovaných nepravdivých
údajov.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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A opäť sme žili rozprávkami!
Pomôcť nám prišli aj dve žiačky 9. ročníka,
ktoré ako rozprávkové bytosti privítali žiakov pri prvej z úloh. Keď ju žiaci splnili, tak
im už nič nebránilo vstúpiť do sveta plného
rozprávkových hrdinov. Skôr ako sme sa vrhli do ďalšej úlohy, tak nás čakalo prekvapenie. Základnú školu navštívil Ing. Vladimír
Macášek, prednosta Okresného úradu v Žiline. Spolu s ním prišiel aj pán Mgr. Dušan

Korman, ktorého syn našu školu navštevuje.
Pán Macášek sa nám prihovoril milými slovami a žiakov obdaroval peknými darčekmi.
Preto im touto cestou chceme poďakovať.
Potom žiaci mali spoločne vytvoriť plagát.
Každá skupina dostala obálku a v nej našla
inštrukcie, podľa ktorých plagát vytvorili.
Deti si tiež pripravili krátku dramatizáciu,
ktorá súvisela s ich plagátom a predstavili
sa ňou pred ostatnými. Zrazu sa medzi nami

Šiesta rozprávková noc
Dňa 4.4. 2014 sa v ZŠ Nábrežná v KNM konala šiesta rozprávková Noc s Andersenom.
V ríši rozprávok sa spolu s deťmi piateho
ročníka ocitli aj 4 učitelia: Mgr. Slávka Svrčková, Mgr. Alenka Drexlerová, PaedDr. Igor
Drexler a Mgr. Monika Mojtová.
Všetci v kostýmoch pirátov prežili noc plnú
rozprávkových príbehov, súťaží, hier, tvorivých dielní, čítania a prekvapení. Zážitkom
pre zúčastnené deti bola nepochybne rozprávka v podaní primátora Ing. Jána Hartela, vystúpenie Fanfárového súboru pod
vedením Mgr. Štefana Zábojníka, predstavenie Divadla na hojdačke, a samozrejme,

aj súťaž počas nočnej návštevy mestskej
knižnice. Úprimné ďakujem vyslovujem
Rodičovskej rade pri ZŠ Nábrežná, Fanfá-

Aj najmenší spoznali svet rozprávok
Škôlkarom z MŠ Litovelská bolo ľúto, že
ich veľkí kamaráti trávia noc plnú rozprávok v škole či knižnici. Preto s radosťou
navštívili knižnicu krátko pred poludňajším odpočinkom, povystierali na podlahu
karimatky a s privretými očkami počúvali

rozprávku. Bola to známa rozprávka o Jankovi a Marienke, ktorí sa stratili v lese. Po
odpočinku dostali od knihovníčiek otázky,
ale tie ich nezaskočili. Deti vedeli, čo by
urobili, keby sa tiež stratili v lese, poznali z čoho sa vyrába perník aj ako vyzerá.
A práve poslednú vec si tety z knižnice ove-

rovému súboru pod vedením Mgr. Štefana Zábojníka, Divadlu na hojdačke, pani

Tangramy zvládli hravo
V marci navštívili druháci zo ZŠ Clementisova knižnicu v našom meste. V knižnici
nás privítala Mgr. Janka Hrubá so svojou
spolupracovníčkou Ing. Jarkou Mikolášovou Nemcovou. Získali sme nové poznatky
o logickej hre pochádzajúcej z Číny, súťažili

sme v skladaní rôznych tvarov zo siedmych
základných častí tejto hry, ktorá sa volá
Tangram. Pri počúvaní príbehu Črepy prinášajú šťastie sme sa sústredili na prečítanú časť textu a mali sme poskladať postavy
a veci nachádzajúce sa v tomto pútavom

Najmenší recitovali krásne básničky a príbehy
Miestny SSV KNM v spolupráci s Mestskou
knižnicou Kysucké Nové Mesto usporiadal
dňa 25. 3. 2014 v mestskej knižnici IX. ročník recitačnej súťaže pre žiakov materských
a základných škôl do veku desať rokov. Popoludnie básnika rodných Kysúc sa konalo
za účasti primátora mesta Ing. Jána Hartela,
prednostu OÚ v Žiline a poslanca ZŠK Ing.
Vladimíra Macáška, sponzora Mgr. Dušana
Kormana a ďalších. Podujatie sa konalo ako
spomienka na významného rodáka, kňaza,
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básnika Andreja Majera – Dlhomíra Poľského, ktorého 150. výročie narodenia si tento
rok pripomíname. Do súťaže sa prihlásilo
25 účastníkov zo všetkých MŠ, ZÚŠ a ŠZŠ.
Porota v zložení Mgr. Lýdia Kubišová, Želka Tomášková, PhDr. Dušana Šinalová rozhodla takto:
Poézia predškolský vek: 1. Barbora Hrubá,
MŠ 9. mája, 2. Ema Várošová, MŠ Litovelská, 3. Klára Ivanková, MŠ 9. mája, Talent:
Gabriel Jančiga, MŠ Bud. Lehota, Cena SSV:

objavila Princezná na hrášku, Malý cínový
vojačik, Cisár a jeho nové šaty, Škaredé káčatko či Dievčatko so zápalkami. Po občerstvení na nich čakali rozprávkové komnaty,
v ktorých sme preverili ich vedomosti, hravosť, šikovnosť a fantáziu. Nikto z nich sa
nenechal zahanbiť a všetci sa hravo dostali
do cieľa. Následne sme sa presunuli do komnát určených na oddych, kde si žiaci políhali
a rozprávková noc pokračovala ďalej. Prečítali sme si niekoľko rozprávok a deti sladko
zaspali.
Mgr. Katarína Halúsková
knihovníčkam z mestskej knižnice, pánovi primátorovi Ing. Jánovi Hartelovi, pani
vedúcej školskej jedálne Ing. Vladimíre
Klečkovej, zúčastneným kolegom, kolegyni
Kultánovej, pánom školníkom, pani upratovačkám, pánovi Meriačovi, maminám
a babičkám zúčastnených detí - p. Vlčkovej,
Lachovej, Vlčkovej, Drndovej, Brisudovej,
Svrčkovej, Kubikovej, Ondruškovej, Paduchovej, Hulinovej (za sladké dobroty), Spolku slov. knihovníkov a knižníc i všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová

rili, poprosili ich, aby vyzdobili papierové
perníky a tie potom nalepili na pripravenú
chalúpku. A tak vďaka týmto škôlkarom
dnes stojí v mestskej knižnici pravá perníková chalúpka.
D. Š.

príbehu. Rozhodne sme sa veľmi snažili
a poskladali sme náročné obrazce. Nakoniec sme si vypožičali knihy a s úsmevom
sme sa vrátili do školy.
Ďakujeme knihovníčkam Janke a Jarke za
ich zodpovednú prípravu, trpezlivosť a zaujímavé poznatky zo sveta hier.
Druháci zo ZŠ Clementisova

Dominik Suchoň, MŠ Litovelská a L. Hladová, MŠ Komenského
Poézia mladší žiaci: 1. Matej Hacek, ZUŠ,
2. Lucia Kotlárová, ZUŠ, 3. Nikolete Písečná, ŠZŠ
Próza: 1. Nikoleta Hozzová, ZUŠ, 2. Viktória
Mintachová, ŠZŠ
Ceny do súťaže a darčeky pre ostatných súťažiacich venoval Mgr. Dušan Korman, cenou prispel aj Miestny SSV KNM. Na záver
by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na našom ďalšom hodnotnom podujatí.
Magda Harceková
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KULTÚRA

Andersen strávil noc s našimi deťmi pokračovanie zo str. 1

Opäť je tu súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje
V. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“.
Oznamujeme Vám, že každý z Vás sa môže
aj v tomto roku zúčastniť spomínanej súťaže, pričom môžete získať finančné a vecné
odmeny a navyše môžete urobiť svoje okolie krajším. Súťažiaci sa registrujú podaním

prihlášky na MsÚ KNM, oddelenie výstavby a územného rozvoja, Ing. P. Smieško.
Súčasťou prihlášky je jednoduchý náčrt
miesta a súpisné číslo obytného domu
s katastrálnym číslom pozemku. Súťaží sa
v dvoch obvodoch, ktoré sú rozdelené rovnako ako minulý rok.
Rozloha jedného súťažného miesta má byť

SPRAVODAJSTVO

Deň, ktorý otváral srdcia
Deň narcisov je dňom boja proti rakovine.
Koná sa už tradične v apríli každého roku
a symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú, aby aj týmto
spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami
postihnutými touto zákernou chorobou.
V piatok 11. apríla ste sa opäť mohli stať
súčasťou veľkého a jedinečného projektu
pomoci – finančnej zbierky Deň narcisov.
Projekt sa vypracoval vďaka dôvere ľudí
a skvelej organizácii Ligy proti rakovine.
Ide o najväčšiu verejnoprospešnú finančnú
zbierku na Slovensku. Takmer 95% populácie Slovenska tento projekt pozná a hodnotí pozitívne. Organizačne sa do tohto projektu zapája aj Únia žien Slovenska. Krajská
organizácia ÚŽS v Žiline a Okresná organizácia ÚŽS KNM chce týmto poďakovať všet-

Expedícia Stredná Ázia
Cieľom tejto expedície je spoznať krásy
Strednej Ázie, jej panenskú prírodu, navštíviť jurty a miestnych ľudí, vydať sa po
stopách Hodvábnej cesty, nájsť Noemovu

archu, posledné zvyšky Aralského jazera a mnoho iného a toto všetko priblížiť
budúcim cestovateľom na Slovensku aj v
Čechách prostredníctvom cestopisu, blogu, na cestovateľských fórach. Tento výlet plánuje Zuzana Haceková z Kysuckého
Nového Mesta so svojím priateľom Martinom Remišom zo Žiliny na svojej „Bron-

chitíde“. Tak volajú Ford Bronco, ktorý sa
na cestách stáva ich druhým domovom.
Obaja dostali do vienka príliš veľa cestovateľských génov a neukojiteľnú túžbu
po dobrodružstve. Láka ich objavovať
skryté zákutia, zažiť odvrátenú tvár letovísk, skúsiť čo ponúka svet cestovateľom
bez plánu. Takmer každý deň sú na inom
mieste a zážitkov si vždy prinesú toľko, že
hodiť ich na papier je jediná možnosť ako
ich uchovať, a tak vznikajú ich cestopisy.
Tohtoročná trasa, ktorú chcú zvládnuť
v mesiacoch júl až november, bude dlhá
približne 20 000 km, prejdú cez Turecko,
Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizstan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkmenista, Irán a Slovensko. Už
dnes sa tešíme na ich zážitky a fotografie,
ktoré prinesú zo svojich ciest a my vám
ich na stránkach Zvestí KNM priblížime.
Viac informácií o expedícii a možnostiach podporiť tento projekt nájdete na
https://www.facebook.com/bronconamiestohotela

minimálne 10 m2, podmienkou je tiež udržiavanie výzdoby zo strany súťažiacich od
jarných do jesenných mesiacov. Jednotlivé
úpravy pri obytných domoch bude posudzovať Komisia životného prostredia pri
MsZ KNM a zástupca Komisie výstavby
a územného rozvoja.
Ďalšie informácie ohľadom súťaže získate
na webovej stránke mesta alebo na Mestskom úrade, kontakt 041/4204182.

kým, ktorí sa podieľali na organizačnom
zabezpečení, za čas a ochotu žiakom, študentom a pedagógom škôl, dobrovoľníkom
a všetkým, ktorí sa akokoľvek do organizácie či samotnej zbierky zapojili. Konkrétne
Spojenej škole, Gymnáziu, Strednému odbornému učilišťu strojníckemu, študentom
SŠ a ženám ZO ÚŽS v KNM. Ďakujeme
MŠ, ZŠ, SŠ, organizáciám, obyvateľom obcí
a mesta Kysucké Nové Mesto, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou. Každá
škola a organizácie dostanú od ÚŽS KNM
poďakovanie formou Ďakovného listu.
Finančné prostriedky, ktoré sa získali verejnou zbierku budú použité na podporu
klinických a výskumných projektov orientovaných na rozvoj nových techník a metód
v prevencii, diagnostike a liečbe onkologických pacientov.
Zdenka Stuchliková

Kde využiť Kultúrne
poukazy 2014?
Kultúrnymi poukazmi môžete platiť aj
v organizáciách v našom meste. V Mestskej knižnici v KNM ich môžete použiť na
úhradu členského poplatku a služieb (nie
na sankčné poplatky). Mestské kultúrno-športové stredisko KNM dáva možnosť
využiť kultúrne poukazy na uhradenie
vstupného na podujatia, ktoré organizuje.

FOTOPOSTREH

Týždeň po Dňoch čistoty mesta
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Netradičné vyučovanie dejepisu pokračovanie zo str. 1
V predveľkonočnom čase prijal naše pozvanie na besedu aj pán Ján Stopjak z KNM,
ktorý je známy výrobou prekrásnych veľkonočných kraslíc. Spolupracujeme s ním už

niekoľko rokov a tvorivé dielne pod jeho
vedením sú medzi žiakmi veľmi obľúbené.
Tento rok sa s ním stretli žiaci šiesteho ročníka.

Aj touto cestou spomínaným hosťom ďakujem za ich ochotu prísť medzi nás podeliť
sa so svojimi skúsenosťami a zážitkami,
prajem im veľa zdravia, tvorivých síl a nápadov.
Mgr. Monika Mojtová

Veľkonočné tvorenie
ky a pod. Vyzdobili nimi materskú školu
a neskôr obdarili svojich šibačov. Využívali
rôzny pracovný materiál a techniky, nechýbala fantázia a kreativita, o čom svedčia ich
výtvory. Veľkú radosť z akcie mali hlavne
deti. Ďakujeme všetkým, že i napriek časovej tiesni si našli čas a zavítali medzi nás.
Vlasta Francová

Kysucká ZUŠ organizovala tri celoslovenské súťaže
V priebehu mesiaca marec a apríl otvorila
Základná umelecká škola v KNM dvere mnohým súťažiacim z celého Slovenska i Čiech,
ktorí sa tak mohli predstaviť v rámci organizovaných súťaží. Najskôr sme 19. marca
privítali mladých akordeonistov z 15 základných umeleckých škôl na XII. ročníku Akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov. Žiaci našej školy dosiahli na
tomto ročníku festivalu najlepšie výsledky
v jeho dvanásťročnej histórii. Žiak Erik Mrmus z triedy p. uč. Františka Martinca získal
zlaté pásmo v IV. kategórii, Simona Straková z triedy Mgr. Silvie Vyšinskej bronzové
pásmo v V. kategórii a Martin Kršák z triedy
Mgr. art. Ivana Hudeca v rovnakej kategórii
zlato. O kategóriu vyššie sa v zlatom pásme
umiestnil Denis Dubjel opäť z akordeónovej
triedy Mgr. art. Ivana Hudeca a stal sa tiež
víťazom kategórie. Výborný výkon podalo aj
akordeónové trio v zložení Erik Mrmus, Martin Gašpar Mintách a Roman Mozoľ z triedy
p. uč. Františka Martinca, ktoré doplnilo
zbierku úspechov o strieborné pásmo.
O týždeň neskôr, 27. 3. 2014, na rovnakom
pódiu vystriedali akordeonistov hlasy nádejných spevákov z celého Slovenska. Súťaž Vokálna jar sa dočkala už svojho XIX. ročníka,

a treba povedať, že 68 zúčastnených je číslo,
ktoré hovorí o jej obľúbenosti v radoch žiakov
i pedagógov. Z mnohých bývalých úspešných
absolventov nám preto pri tejto príležitosti
prišiel Tomáš Dedič zaspievať cyklus piesní
Eugena Suchoňa. Oficiálne otvorili súťaž riaditeľka ZUŠ Mgr. Eva Králiková a primátor

S hygienickými rukavicami na malých rúčkach preskúmali každý kút školskej záhrady.
Ich pozornosti neušiel ani najmenší kúsok
papiera, ktorý skončil v plástovom vreci a následne v kontajneri. Staršie deti zobrali do rúk
aj hrabličky, no a tie najstaršie zakopali do
zeme plástový pohár, na ktorom budú sledovať, ako si príroda dokáže poradiť či neporadiť
s takýmto odpadovým materiálom.
V. Trúchla

Vyčistili každý kút
Dňa 22. apríla sa každoročne koná Deň Zeme
a z tohto dôvodu sa pani učiteľky z MŠ na
Ulici 9. mája snažia vštepovať deťom základy
environmentálnej výchovy a kladného vzťahu
k okolitej prírode a životnému prostrediu.
Deti sa nadšene, so zodpovednosťou pustili
do čistenia areálu škôlky a jej blízkeho okolia.

Zvesti

mesta Kysucké Nové Mesto, Ing. Ján Hartel.
Výkony súťažiacich hodnotili 2 odborné poroty a naše žiačky Chiara Pálfyová (I. kategória) z triedy p. uč. Róberta Zboju, a Zuzana
Urbaníková (5. kategória) z triedy Bc. Stanislavy Piontekovej obsadili bronzové pásma.
Dňa 11. apríla sa uskutočnil v priestoroch
domu kultúry V. ročník tanečnej súťaže pod
názvom Scénický tanec 2014. Súťaž prebehla
na vysokej úrovni, o čom svedčí aj záujem súťažiacich, ktorých počet tento rok presiahol
číslo 400. Zúčastnili sa viaceré ZUŠ z rôznych
kútov Slovenska. Súťažili žiaci vo veku od 6
do 18 rokov v kategóriách: sólo, malá choreografia a skupina. Podujatie oficiálne otvoril
primátor mesta Ing. Ján Hartel. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá
pracovala pod vedením predsedníčky poroty
Mgr. art. Evy Ohraďanovej, Mgr. Dagmar Labákovej a Bc. Lívie Zábavíkovej.
Naše žiačky z triedy p. uč. Zuzany Kubíniovej
obsadili prvé miesto hneď v dvoch v kategóriách – malá choreografia a skupina 12–14
rokov.
Na záver patrí poďakovanie aj riaditeľovi
MKŠS Bc. Jurajovi Čierňavovi za ochotu
a láskavosť pri organizovaní nielen Scénického tanca, ale aj ostatných podujatí ZUŠ
v priestoroch Domu kultúry KNM.
Vedenie ZUŠ KNM

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Deti sa tešili na poriadnu oblievačku a rôzne šibalstvá s tým spojené. Samozrejme,
nezabudli sa aj poriadne pripraviť. Učili sa
piesne, básničky, riekanky a na tvorivých
dielňach 11. apríla v materskej škole spolu
s rodičmi, babkami, či súrodencami majstrovali rozličné symboly Veľkej noci, kraslice, zajačiky, kuriatka, ovečky, jarné vetvič-

SPOMIENKY
V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš stále
žiť.
Dňa 22. apríla 2014 uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustil manžel, otec, svokor a starý
otec
Pavol BRODŇAN
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú
spomienku.
Dňa 17.5. si pripomíname 6. smutné výročie
úmrtia môjho milovaného syna
Stanislava BRŠLÍKA
Kto ostáva v našich srdciach, ten je s nami
stále.
S bolesťou a láskou spomínajú mama a bratia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 24.4. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Viliama BUGÁŇA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 28. mája si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás predišla do večnosti naša drahá
Margita SKOTÁKOVÁ, rodáčka z Nesluše
Vy, ktorí ste ju mali radi, spomínajte s nami
v modlitbách.
S láskou a úctou dcéra, vnučka a ostatná
smútiaca rodina.
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani: „zbohom, už neprídem“.
Odišiel si bez rozlúčky, slovíčka,
už sa na nás dívaš z nebíčka.
Dňa 2.5. 2014 sme si pripomenuli 4. výročie, čo
nás navždy opustil manžel, otec a dedo
Peter KOPAS z Dubia
Spomína manželka a deti s vnúčatami.
Čas plynie a Ty už 15 rokov nie si s nami,
no v našich srdciach a spomienkach žiješ stále
s nami.
Dňa 26.5. 2014 uplynie 15 rokov, čo nás
opustil
Ľudovít KUDELA z Kysuckého Nového Mesta
S úctou spomína manželka a tri dcéry
s rodinami.
Človek odchádza,
ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 29. apríla bolo tomu 2 roky, keď nás
opustil náš manžel, otec, dedko
Peter GALVÁNEK z Kysuckého Nového
Mesta.
20. júna si súčasne pripomenieme jeho
nedožité 81. narodeniny.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.

Dňa 5.5. 2014 si pripomíname 5. výročie
úmrtia
Stanislava CHOVANČÍKA
S úctou spomína priateľka Mária s deťmi.

Dňa 28.4. 2014 sme si pripomenuli 11. výročie
úmrtia otca
Milana VAJDÍKA
a dňa 25.4. 2014 6. výročie úmrtia mamy
Ireny VAJDÍKOVEJ
Spomína dcéra s rodinou.
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 23.5. 2014 si pripomenieme 5. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
starý a prastarý otec
Filip ŠEVČÍK zo Snežnice
S úctou a láskou spomína manželka a dcéry
s rodinami.
Odišiel si tíško ako sen,
zabudol si povedať: „viac už neprídem.“
Dňa 4.4. 2014 sme si pripomenuli 15. výročie
úmrtia manžela, otca i starkého
Ondreja STANÍKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia
s rodinami a vnúčatá.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom a známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s našou mamou, starkou, sestrou, krstnou
mamou, tetou a sesternicou
Pavlínou KRIVÁČKOVOU z Radole,
ktorá nás opustila 19.3. 2014 vo veku 78 rokov.
Zároveň ďakujeme p. farárovi Uskobovi za
dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina.
Žil si ticho a skromne vedľa nás,
nepočuť už Tvoje kroky ani hlas.
Ostali nám len slzy v očiach a v srdci žiaľ.
Aj keď si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach budeš žiť stále s nami.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom,
starým otcom, bratom, svokrom, švagrom,
krstným otcom
Antonom BAJÁNKOM,
ktorý nás opustil dňa 14.3. 2014 vo veku 66
rokov.
Úprimne ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

Lúčim sa s Vami, drahí moji,
ruky stisk Vám dnes už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Dňa 27.3. 2014 nás vo veku 81 rokov opustil
náš otec, starý a prastarý otec
Jozef DADAJ z Poviny
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Zároveň úprimne ďakujeme p. kaplánovi
Petrovi Mlyniskému, organistovi p. Zdenkovi
Mravcovi, pohrebnej službe Michala Pošteka
a členom dychovej hudby z Kys. Lieskovca
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Dcéry Alena a Viera s rodinami.

NARODENIE DETÍ
Liliana Poláčková, Amélia Grosošová, Martin Hruška, Andrej Krasňan,
Sebastián Andel, Nina Mičundová,
Tobias Svrček, Martin Pupik, Michal
Magoč, Klaudia Kýšková, Simona Papajčíková, Matej Šerík.

Chcem vyjadriť poďakovanie riaditeľovi Mestského kultúrnošportového strediska Jurajovi Čierňavovi za poskytnutie
priestorov Klubu 75 dňa 3. apríla 2014 na uskutočnenie
vzdelávacieho seminára pre učiteľky materských škôl z okresu
KNM. Zároveň sa chcem poďakovať aj Tonke Vnukovej.
Mgr. Alica Beňadiková



INZERCIA
a	Predám nové panely na chatku 5x4 m. 0908 607372
a	Predám chatku s pozemkom v záhradkárskej osade Poľana Budatínska Lehota. 0944 154198, 0907 656599.
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.

Štefánia VESELÁ
Pavol BELIANČIN
Dana KYNIEROVÁ
Ján LEPIEŠ
Bohuslav KUBALA
Lucia HÝLLOVÁ
Stanislav TEPLICKÝ

 79 rokov
 54 rokov
 47 rokov
 77 rokov
 55 rokov
 8 rokov
 77 rokov

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

1.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

3.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

4.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

ŠTVRTOK

8.5.2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

10.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

11.5.2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

17.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

18.5.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

24.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

25.5.2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

31.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1.6.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

Žiaci zo Spojenej školy internátnej
úspešne reprezentovali
V dňoch 8. – 9. 4. 2014 sa konala celoštátna súťaž zručnosti
v učebnom odbore maliar a natierač v Snine. Súťaž absolvovalo
osem dvojčlenných družstiev. Hodnotili sa jednotlivci a družstvá.
SŠI Kysucké Nové Mesto reprezentovali žiaci Lukáš Chlebek z 2.B
a Tomáš Krško z 3.B triedy. Zadanie bolo náročné a pozostávalo
z prípravy podkladu pod maľbu a zhotovenie maľby. Ďalšou časťou bolo vystierkovanie sokla celoplošne, obrúsenie, 2x prevedenie základného náteru, prevedenie linky a 1x emailového náteru.
Maľby bolo asi 13 m2 a náteru 8 m2. Časový limit na prevedenie
týchto prác bol 9 hodín, rozdelených do dvoch dní.
Teoretické vedomosti sa preverovali formou testu. Pri hodnotení
sa kládol dôraz na prípravu podkladu, čistotu prevedenia maľby a náteru, dodržanie technologického postupu, dodržiavanie
BOZP, čistotu náradia ako aj pracovného priestoru. Súčasťou
hodnotenia boli aj body získané z testovej časti. Pri rovnosti bodov rozhodoval čas prevedenia praktickej časti.
Žiaci z Kysúc si poradili s týmto zadaním veľmi dobre a v súťaži
jednotlivcov sa Lukáš Chlebek umiestnil na 1. mieste a Tomáš
Krško na 3. mieste, čo znamenalo aj 1. miesto v súťaži družstiev.
Okrem krásneho pocitu z víťazstva chlapci dostali diplomy a aj
hodnotné ceny.
Ondrej Tomaščin

Cenník riadkovej a plošnej inzercie nájdete na webovej stránke mesta
www.kysuckenovemesto.sk v časti Občan/Ako vybaviť/Podnikanie.

Zvesti
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POĎAKOVANIE

Šimeková, Matice slovenskej 958, 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 5/2014 spo-

Správne znenie tajničky z čísla 4/2014 znie:
„...mení slobodu na otroctvo.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Slávka Bollová, Budatínska
Lehota 229 – 6,00 €, 2. Žofia Bugáňová, Dolný Vadičov 84 – 5,00 €, 3. Iveta

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou
vao, Ops,
ai, OPU

orgán
zraku

Latinské príslovie: .............................................................................

5
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burina

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 05. 2014.

.............................................................................................................
tajnička krížovky

pokrýva
smaltom

rímsky
peniaz

rímska
bohyňa
úrody

patriaci
Antonovi

1. časť
tajničky

morská
ryba
Leopold
(domácky)

Zolovo
dielo

treba
(nár.)

zmenou
neuzdrana paru
-vujem
odstránila

Outdoor orientálna
Life
šachová
Network
figúra

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

4. časť
tajničky
EČV Starej
Ľubovne

kypril
pluhom
autor
krížovky: pokrývka
Jaroslav
tela
Jablonský

prútená
ohrada

leňoch
trojprstý
rímske
číslo 1005

opísanie
tyče vo
väzení
dub cerový

veľká
nádoba
kód letiska Belimo

znížený
tón E

precvičoval
molybdén
(zn.)

2. časť
tajničky

metropola
Peru

prísediaci
na súde

koniec
modlitby

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

3. časť
značka lyží
tajničky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 4/2014 znie: „Kysučania“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Kristínka Jankovičová,
Nesluša. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici
KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do 31.5. 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 20.5. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1. Rýchly dravý vták.
2. Zvyšok po mlátení obilia.
3. Osol.
4. Kameň.
5. Centrum.
6. Veľká skupina koní.
7. Menšie sito.
8. Vysekávať.
9. Turistické prístrešky.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Na štart sobotnej Kysuckej desiatky, ktorá je zároveň Majstrovstvami Slovenska v behu na 10 km na
ceste, sa postavilo 115 atlétov. Slávnostné otvorenie športového podujatia sa konalo na Litovelskej
ulici 15 minút pred 16. hodinou v sobotu 26. júna.
Deviaty ročník prestížnych pretekov otvoril primátor mesta Ing. Ján Hartel a slovenskú hymnu
zaspieval Marek Belko. Po krátkom vystúpení mažoretiek Asanka sa diváci spolu s bežcami presunuli na štart, ktorý bol na Murgašovej ulici. O 16:00
hod. zaznel výstrel pre štart v kategórii juniorky,
ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov, muži nad 50
rokov, muži nad 60 rokov. Druhý štart odštartoval kategórie juniori, muži do 40 rokov, muži nad
40 rokov. Bežalo sa na asfaltovom okruhu dlhom
1 017,5 m po uliciach Murgašova, Lipová, Litovel-

ská, bežci absolvovali necelých 10 okruhov za hlasných pokrikov a povzbudzovania divákov.
S časom 32:14 si prvenstvo a titul majstra Slovenska v cestnom behu na 10 km vybojoval Imrich
Pástor z BK Steel Košice. Neprekonal tak minuloročného víťaza Juraja Vitka z KNM (32:09), ktorý
v súčasnosti reprezentuje klub JM Demolex Bardejov a tohtoročnej Kysuckej desiatky sa nezúčastnil. Za Imrichom Pástorom zaostal len o 5 sekúnd
Matej Fedák z Slávia STU Bratislava. Bronzovú
priečku s tretím najlepším časom 32:50 obsadil
Imrich Magyar z Bratislava Marathon RC. V súťaži žien triumfovala vytrvalkyňa Katarína Berešová z TJ Obal servis Košice, po zlatú medailu si šla
s časom 35:06. S výsledkom 37:27 sa na striebornej priečke umiestnila Kysučanka Adriana Vitková, zlepšila si tak minuloročný čas (39:54). Tento
úspech potešil všetkých prítomných fanúšikov,
čo dali najavo hlasným povzbudzovaním. Tretie

Družstvo žien druhé, muži tretí
Bežci MKŠS – AK Kysucké Nové Mesto si
výborne počínali na Majstrovstvách Slovenskej republiky v polmaratóne v Bratislave
(6. 4. 2014), ktoré sa konali v rámci ČSOB
Bratislava Marathonu 2014. Najlepší výsledok dosiahla Adriana Vitková (zverenkyňa
Milana Skokana), ktorá hneď v prvom tohtoročnom vážnom štarte získala majstrovský
titul. Adriana od začiatku pretekov potvrdzovala rolu favoritky, počas celých pretekov viedla a zvyšovala náskok. Do cieľa prišla v novom osobnom rekorde v čase 1:21:50,
na druhom mieste dobehla Pokorná (Slávia

STU Bratislava) s takmer 4-minútovou stratou. Z našich bežkýň dobehla Alena Pochybová siedma a Veronika Otrubová desiata.
Družstvo žien obsadilo skvelé druhé miesto.
Ani muži sa na majstrovstvách nestratili. Jakub Benko si v polmaratónskej majstrovskej
premiére utvoril osobný rekord 1:14:37, ktorý mu stačil na výborné 4. miesto. Ďalší naši
bežci sa umiestnili nasledovne: 14. miesto
Michal Kavacký, 24. Peter Gajdoš, 27. Vladimír Káčerík. Družstvo mužov získalo bronzovú medailu.
Mgr. Milan Slivka

Expedícia troch študentov
Kto sú Michal Falát, Alexander Backa a Tomáš Ševčík? Obyčajní študenti Gymnázia
a Spojenej školy v KNM, ktorí však majú
neobyčajnú túžbu. Rozhodli sa spoločne
stráviť letné prázdniny pri mori. K chorvátskemu moru sa však vyberú v sedlách svojich bicyklov. Myšlienka, ktorá pôvodne
vznikla ako žart, sa postupne po dôkladnom
naplánovaní trasy a iných technických záležitostí, stala realitou. Chalani za 3 týždne
zvládnu trasu dlhú cca 2000 km a prejdú
sedem štátov. Okrem Slovenska aj Maďarsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko a Rakúsko. Zastavia sa na
niekoľkých zaujímavých miestach, napr. pri
maďarskom mori Balatone, v nádherných
rakúskych alpách a pod. Znie to lákavo?
A práve to je ich cieľ. Touto formou chcú ostatným ukázať, že na dovolenku sa dá vybrať
aj na dvoch kolesách a že cestovanie nie je
len pre vyvolených. V dnešnom svete získa-
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la cykloturistika svoje čaro a popularitu, je
potrebné si plniť svoje sny, zdolávať výzvy,
poznávať svet a nových ľudí. Táto expedícia, ktorej dali názov Alpy naprieč Chorvátskom, preverí nielen ich fyzické sily, ale aj
tie psychické, ich vytrvalosť, samostatnosť
a silu priateľstva.
Štart plánujú 30.6. o 7.00 hod. na Námestí
slobody v KNM. Všetky náklady na expedíciu si študenti platia z vlastných prostriedkov. Stravovať sa budú jedlom, ktoré si sami
pripravia z miestnych potravín. Spávať budú
pod holým nebom, v lacných ubytovniach
alebo vďaka sieti couchsurfing. Posledná
možnosť nie je u nás veľmi známa, a preto
sa rozhodli ju takto prezentovať. Ide o prespávanie u cudzích pohostinných ľudí po
celom svete.
A keďže študentské vrecká sú dosť hlboké,
vyzývame dobrých a štedrých ľudí, ktorí by mohli akoukoľvek formou podporiť

miesto obsadila atlétka z AK ZŤS
Martin Katarína Beľová s časom
37:36.
Aj keď meteorológovia predpovedali upršaný víkend, našťastie sa
ich prognózy nenaplnili a Kysucká desiatka sa konala za priaznivého počasia. Hlavným usporiadateľom bolo MKŠS a jeho
Atletický klub KNM a Slovenský
atletický zväz. Hlavným sponzorom bola firma
MARPIN, s. r. o.
Viac informácií, video a celkové výsledky v jednotlivých kategóriach nájdete na
www.kysuckenovemesto.sk
D. Š.

Malí džudisti bodovali
Džudistom z klubu Judo San KNM
sa na Veľkej cene
Ostravy
darilo.
Súťaž sa konala
19. apríla a malí
športovci s pýchou
vychádzali na stupienky
víťazov.
1. miesto získal
Samuel Kotrč v kategórii Benjamínci do 34 kg, 3. miesto si
odniesol Šimon Kuchár v kategórii Benjamínci do 30 kg. Richard Kamenišťak obsadil v kategórii Benjamínci do 42 kg, tiež
pekné, 4. miesto.
L. Kotrč
tento zaujímavý projekt. Môžete im darovať finančné prostriedky alebo potrebné
technické vybavenie. Kontakt na mladých
cykloturistov: cykloexpedicia@gmail.com
Výstupom z tohto výletu bude pútavý cestopis opísaný slovom aj obrazom. Svoju cestu zachytia aj na kameru, zostrih záznamu
bude prezentovaný v regionálnych médiách.
Chalani prisľúbili, že s najzaujímavejšími
momentmi sa po ukončení výletu zveria
aj Zvestiam KNM. Prajeme šťastnú cestu
a veľa fantastických zážitkov. Viac informácií nájdete na www.kysuckenovemesto.sk
D. Š.
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ŠPORT

Kysucká desiatka

16. 4. – 16. 5. 2014
Mestská knižnica (KNM
Les ukrytý v knihe
Celoslovenská kampaň ako prostredníctvom
kníh poukázať na význam lesa a lesníctva
a súčasne na potrebu samotného čítania.
V rámci kampane sa uskutočnia v knižnici
rôzne podujatia: čítanie o lese, stretnutie
s lesným pedagógom, tvorivé recyklačné
dielne, uhádni zviera podľa hlasu a pod.
V rámci kampane je vyhlásená súťaž Komiks
o lese.
1. 5. 2014
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na 13. ročník podujatia Odomykanie Kysuckej brány
Informácie: www.sktknm.sk

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 5. 2014, 7:00 h.
Ranný budíček Kysučanky
Oslava Sviatku práce začína ranným budíčkom dychovej hudby Kysučanka.
1. 5. 2014, 10:00 h.
Oslava 1. mája
Začiatok podujatia pred domom kultúry. Prvomájový sprievod s mažoretkami Asanka
a dychovou hudbou Nová Kysučanka pôjde
po Belanského ulici.
Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí slobody, kde vystúpi o 10:30 h. skupina Kysucká vrchárska heligónka.
3. – 4. 5. 2014
Vodná nádrž Neslušanka
Rybárske preteky O pohár predsedu MO
MO Slovenského rybárskeho zväzu KNM pozýva na rybárske preteky O pohár predsedu
miestnej organizácie. Pretekov sa môže zúčastniť každý člen SRZ, štartovné je 7 € (deti
do 15 rokov neplatia). V sobotu od 7:00 h. sa
uskutočnia preteky dospelých, v nedeľu od
8:00 h. pre deti.
Informácie: www.srzkysuca.sk.
4. 5. 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 predovšetkým zabávať deti.
Vstupné: 2 €
9. 5. 2014, 7:00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
10. 5. 2014, 10:00 h.
Futbalový štadión KNM
Hasičská sobota
Dobrovoľný hasičský zbor KNM a Mesto
KNM pozývajú na 1. ročník súťaže v behu
na 100 m s prekážkami v kategóriách muži,
ženy, dorastenci, dorastenky.
21. ročník súťaže O putovný pohár primátora mesta v hasičskom útoku v kategóriách
muži, ženy, žiaci začne o 13:00 h.

28. 5. 2014, 9:00 h.
Deň slnečníc
Charitatívnu akciu Deň
slnečníc - Krok so sclerosis multiplex organizuje
Klub sclerosis multiplex
KNM pred budovou Klubu
75 a v uliciach mesta. Za dobrovoľný finančný príspevok sa budú darcom dávať slnečnice a informačný materiál.
31. 5. 2014, 15:00 h.
Centrum voľného času sv. Jakuba KNM
Deň detí
CVČ sv. Jakuba v KNM pozýva všetky deti
na stretnutie so Snehulienkou a siedmimi
trpaslíkmi. Zažijete veľa hier, súťaží a iných
prekvapení.
PRIPRAVUJEME NA JÚN

10. 5. 2014, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Kuboviny
Divadelné predstavenie súboru Didero
z KNM ku Dňu matiek.
Vstupné: 1 €

1. 6. 2014
Námestie slobody KNM
Cesta rozprávkovým mestom
Pre všetky deti k ich sviatku bohatý program
a súťaže pripravili Mestské kultúrno-športové stredisko a Centrum voľného času KNM.

11. 5. 2014, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Majáles pre seniorov
Zábava a kultúrny program pre seniorov.
Vstupné: 5 € (v cene večera)

7. 6. 2014
Kysucké Himaláje
12. ročník prechodu Kysuckými Himalájami nonstop.

11. 5. 2014, 15:00 h.
Centrum voľného času sv. Jakuba KNM
Deň matiek
CVČ sv. Jakuba pozýva na hudobný, divadelný a tanečný program pre mamičky, v ktorom sa predstavia deti a mládež z centra.
16. 5. 2014, 16:00 h.
Dom kultúry KNM
Slávnostná akadémia ku Dňu matiek
Základná škola Clementisova v KNM srdečne pozýva na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek. Tešia sa na Vás žiaci
a učitelia základnej školy.
18. 5. 2014
Pomoc značkárom
Prechádzka Kysuckou vrchovinou a značkovanie turistických ciest a chodníkov. Organizuje Športklub turistiky KNM.
Informácie: www.sktknm.sk

11. 6. 2014, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Deti deťom
Podujatie pri príležitosti Dňa detí organizuje
miestny SSV v KNM a Mesto Kysucké Nové
Mesto.
13. 6. 2014, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Jááánošííík po tristo rokoch
Radošínske naivné divadlo opätovne uvedie
legendárny titul Jááánošííík.
Vstupné: 12 €
27. 6. 2014, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Fragile koncert
Koncert slovenskej hudobnej skupiny zloženej z populárnych osobností.
Vstupné: 11 €
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