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Počas prvého májového víkendu sa na
vodnej nádrži Neslušanka konali rybárske preteky, ktorých sa zúčastnilo 210
pretekárov. Počasie sa s organizátormi,
no hlavne so súťažiacimi, nepríjemne
pohralo, avšak rybám to v ich aktivite
neprekážalo. V sobotu sa chytilo 202

Prišiel máj, hudba hraj
Prvý máj bol vyhlásený za Sviatok práce
na pamiatku protestov robotníkov, ktorí žiadali skrátenie pracovného času na
osem hodín. S týmto dňom sa neodmysliteľne spájajú oslavy majúce v minulosti rôzny význam. Najskôr sa niesli v du-

Úspech kysuckonovomestskej školy

pekných kaprov a v nedeľu, keď pretekali deti, 53 kaprov.
Po skončení pretekov bolo pre súťažiacich pripravené občerstvenie v podobe
výborného guľášu. Poháre pre víťazov
a hodnotné ceny boli rozdelené nasledovne:
Dospelí:
1. Michal Káčer 12 kaprov, 2. Peter Repák 8 kaprov, 3. Michal Lukovič 8 kaprov
Deti:
1. Andrej Vároš 5 kaprov, 2. Peter Cvacho 4 kapry, 3. Martin Kukučík 4 kapry
Marián Mihalda

Zvesti

chu boja proti nezamestnanosti, neskôr
proti vojne a dnes slúžia na pripomínanie si aj pozitívnejších udalostí, akou je
vstup Slovenska do Európskej únie pred
desiatimi rokmi.
V KNM pozostávali prvomájové oslavy
z tanca, ľudovej hudby a spevu. Pochod
mažoretiek Asanka a dychovej hudby Nová
Kysučanka, ktorý sa začínal pri dome kultúry, bol pre ľudí dostatočným lákadlom,
aby si našli čas a prišli si spríjemniť Sviatok práce na Námestie slobody.

V dňoch 29. - 30.
apríla sa uskutočnilo národné kolo
Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry v Bratislave.
Žilinský
samosprávny kraj
reprezentovala víťazka krajského kola Laura Janíčková,
žiačka IX. B triedy ZŠ Nábrežná z KNM.
Národné kolo pozostávalo z troch častí: vedomostný test, tvorba žánrového
útvaru „Reklama“ a ústna časť „Prejav
žiaka pri príležitosti rozlúčky žiakov 9.
ročníka so školou s použitím citátu alebo príslovia“.

pokračovanie na str. 3

pokračovanie na str. 4
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
Pred viac ako rokom bolo zavedené v Kysuckom Novom Meste na Belanského ulici
platené parkovanie motorových vozidiel.
Dôvodom tohto riešenia, ako je všetkým
známe, bola niekoľkoročná zlá dopravno-bezpečnostná situácia a vzhľadom k tomu,
že táto ulica bola, a aj je, jedna z najvyťaženejších v našom meste a je súčasťou
centrálnej zóny mesta, tak bolo takto rozhodnuté. Od jeho zavedenia sa výrazne
zlepšila dopravná situácia a celková prehľadnosť celého priestoru, ale hlavne sa
znížilo prehustenie ulice, čo je dôležité
z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,
a teda aj bezpečnosti prechádzajúcich chodcov. Žiadny vodič sa s vozidlom zbytočne
neúmerne dlho nezdržuje v tejto zóne a už
vôbec nenechá celý deň svoje motorové vozidlo na nej zaparkované. Pripomínam, že
v zmysle platného nariadenia mesta za parkovací lístok zakúpený v automate na dobu
použitia 30 minút zaplatíte 20 centov a na
jednu hodinu 50 centov. Prevádzková doba
spoplatnenia tohto dočasného parkovania
na Ul. Belanského je od pondelka do piatka,
okrem štátnych sviatkov a dní pracovného
pokoja, od 08.00 hod. do 17.30 hod. V sobotu bolo spoplatnenie zrušené.
Investície, ktoré boli vložené jednak do
zakúpenia parkovacích automatov, ich
montáže a samotného spustenia, vo výške
18.447 € sa nám už dávno vrátili, nakoľko
za dočasné parkovanie a zakúpenie parkovacích lístkov bolo z automatov vybraných
21.733 €. Okrem toho mesto vydalo 19 ks
rezidentských kariet po 10 € (spolu 190 €)
pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt na Belanského ulici a 36 prenosných parkovacích
kariet po 50 € (spolu 1.800 €) pre podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na
tejto ulici. Musím zdôrazniť, že tieto finanč-

né prostriedky za predmetné platené parkovanie motorových vozidiel sú príjmom mesta. Vedenie mesta nikdy nehodlá odovzdať
túto činnosť nejakej súkromnej parkovacej
spoločnosti, ako to majú zavedené niektoré
mestá na Slovensku. Mestá a obce sú oprávnené, v zmysle § 6a/ zákona č. 249/2011
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
135/61 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov, túto činnosť
vykonávať od 1. 9. 2011 samostatne bez
spoluúčasti nejakej parkovacej spoločnosti.
Všetky úlohy uložené zákonmi, nariadeniami alebo vyhláškami sa musia kontrolovať,
v opačnom prípade by takéto schválené
právne normy nemali význam a zmysel.
I naše mesto musí neustále sledovať, či sa
dodržujú ustanovenia nášho nariadenia
o spoplatnení tohto parkovania. Mestská
polícia v rámci bežného výkonu služby zistila 354 porušení tohto nariadenia, za ktoré
uložila pokuty v celkovej výške 2.995 €. Nie
som zástancom názoru, že za každý priestupok je potrebné okamžite ukladať blokovú
pokutu, pretože každé porušenie je možné
vyhodnocovať osobitne a je potrebné zobrať do úvahy všetky okolnosti. Vyvstáva tu
však skutočnosť, ako k tomu prídu tí, ktorí si vždy a zodpovedne zakúpia parkovací
lístok. Dúfam, že v budúcnosti budeme vyberať viac drobných mincí z parkovacích automatov a menej pokút od vodičov motoro-

Mesto čisté aj vďaka školákom
Deň Zeme je sviatok, ktorý svet slávi od roku
1970 a koná sa 22. apríla. Deň modrej planéty má ekologický podtext a má upozorňovať na potrebu ochrany životného prostredia.
Premenlivé počasie ani tento rok neodradilo
škôlkarov, žiakov a študentov od jarného
upratovania. V dňoch od 22. apríla do 2. mája
sa vybrali so svojimi pedagógmi do mesta
a čistili sídliská a nábrežie rieky Kysuca. Už
tretíkrát postupovali podľa mapy, ktorá územie mesta rozdeľovala na úseky a tie boli
pridelené jednotlivým školám. A tak žiakov
a študentov čakal poriadny kus práce, aby

vyčistili od odpadkov a lístia veľké časti trávnikov, ihrísk a chodníkov. Separovaný odpad potom odviezla
Údržba mesta. Samozrejme, že
nevynechali ani areály svojich
škôl. Deň Zeme bol doplnený o rôzne ekologické aktivity
v triedach. Žiaci zo Špeciálnej
základnej školy KNM nezabudli
ani na studničku pri Skotni, ktorú si už pred rokmi zobrali pod
svoj patronát a rozhodli sa o ňu
starať. Zistili, že výrub lesa, veľa

vých vozidiel porušujúcich naše nariadenie.
O tom, že pracovníci Mestskej polície nevyberajú len pokuty, ale podieľajú sa aj na
odhaľovaní trestnej činnosti, svedčia prípady zo dňa 7. 4. 2014, keď operatívne reagovali o 23.20 hod. na telefonické oznámenie
občana, ktorý oznamoval rozbitie skla na
výklade supermarketu Jednota s tým, že
páchatelia sa chcú dostať dnu do objektu.
Hliadka Mestskej polície po príchode na
miesto spozorovala dve podozrivé osoby utekajúce v smere na Ul. Komenského.
Obaja policajti si pri prenasledovaní rozdelili úlohy a jednému policajtovi sa podarilo
utekajúceho páchateľa zadržať. Následne
sa na miesto dostavila i hliadka Obvodného
oddelenia PZ, ktorá si prevzala páchateľa
a aj celý prípad. Dňa 18. 4. o 20.45 hod. bolo
telefonicky oznámené recepčnou hotela
Kriváň, že jej neznámy muž odcudzil peňaženku s 35 € a dokladmi. Hliadka Mestskej
polície uvedeného páchateľa v ten deň vypátrala a tohto odovzdala Obvodnému oddeleniu PZ.
Ako taký poriadok sa nám podarilo urobiť
na Belanského ulici. Bude ale potrebné v nastávajúcom období vyriešiť veľmi neprehľadnú a zhustenú dopravnú situáciu v areáli polikliniky v našom meste. Vzhľadom
k tomu, že až pred časom sa nám podarilo
súdnym rozhodnutím získať jeden z objektov nachádzajúci sa v areáli polikliniky a následne sme získali výmenou aj časť pozemku jednak pod samotnou budovou a jednak
povedľa budovy, až teraz mohli byť začaté
rokovania s pracovníkmi ŽSK za účasti poslancov zvolených za okres KNM a črtá sa
riešenie, ktoré by napomohlo riešiť túto
veľmi nevyhovujúcu situáciu. Samozrejme,
nezaobíde sa to bez investičných nákladov.

pekného zničil. A keďže aj odpadu sa tu nachádzalo veľa, čakala ich riadna fuška. Krásny slnečný deň zavŕšili zberom podbeľa.
Do druhého ročníka projektu, ktorý má výstižný názov Mesto čisté aj
vďaka školákom, sa zapojilo
všetkých 14 škôl. Za pomoc
a usilovnosť patrí veľká vďaka všetkým zúčastneným,
žiakom, škôlkarom a pedagógom. Výsledky ich usilovnosti sú viditeľné všade vôkol
nás a sú dôkazom, že spoločne sa dá dosiahnuť viac.
D. Š.
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Mestská knižnica KNM žiada všetkých fanúšikov čítania, ale aj tých ostatných, ktorí by
radi podporili dobrú myšlienku, o hlasovanie
za projekt Relax pod lipou. Cieľom projektu
knižnice je vytvoriť širokej verejnosti prístupný priestor, ktorý by sa využíval na rôzne kultúrno-spoločenské aktivity ale najmä
na čítanie. Knižnica by tu chcela organizovať
podujatia ako čítanie pod lipou, divadielko
pod lipou, tvorivé dielne pod lipou... V centre
záhrady je nádherná lipa, ktorá bude v lete
poskytovať príjemný chládok a projektu
dala názov. Tento oddychový zelený priestor

môžeme skrášliť vďaka podpore z programu
SPPoločne, ale potrebujeme získať dostatok
hlasov. Veríme, že Kysučania spoja svoje sily
a ukážu to hlasovaním. Minulý rok sa nám to
nepodarilo, preto chceme zabojovať ešte raz.
Upozorňujeme, že hlasovanie napriek tomu,
že zadávate svoje telefónne číslo, je anonymné a bezplatné. Nášmu projektu môžete
zaslať až 3 hlasy do 16. júna. Viac informácií
o projekte a hlasovaní nájdete na www.sppolocne.sk, facebooku alebo webovej stránke
knižnice. Ďakujeme za vašu podporu.
D. Š.

Pietna spomienka v parku
V posledný aprílový deň sme si pripomenuli
69. výročie oslobodenia mesta Červenou armádou. Druhá svetová vojna poznačila celú
Európu, a tak víťazný deň sa stal prelomom
aj v histórii nášho mesta. To prišlo počas bojov o most cez rieku Kysuca, ale najvážnejšími
a najsmutnejšími stratami boli straty najbližších, rodinných príbuzných, priateľov a známych. Ich pamiatku si uctili pri pamätníku
v mestskom parku predstavitelia mesta pri-

Prišiel máj, hudba hraj
(pokračovanie zo str. 1)
Prednesom umeleckého slova privítala všet- Mesto a MKŠS pripravili pre občanov kvalitný
kých PhDr. Elena Gavláková a po nej nasle- program. Napriek vyčerpávajúcemu slnečnédoval príhovor primátora mesta Ing. Jána mu počasiu predviedli mažoretky rôznych vekových kategórií divákom obdivuhodné choHartela.

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd
V Kysuckom Novom Meste spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
realizovala stavbu Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
v regióne dolné Kysuce. V rámci tejto stavby
sa realizovala rekonštrukcia ČOV v našom
meste, konkrétne rekonštrukcia vstupnej
čerpacej stanice, novej usadzovacej, aktivačnej a dosadzovacej nádrže, plynové
a kalové hospodárstvo. Stavba bola zahájená v novembri 2011 a počas 24 mesiacov
sa realizovala aj výstavba kanalizačnej siete
v našom meste na Hurbanovej ulici a v obciach Nesluša, Povina a Radoľa v celkovej
dĺžke 28,3 km. Hlavným cieľom tohto projektu je odvádzanie a čistenie odpadových
vôd s ohľadom na zabezpečenie súladu
s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EHS
a Nariadenia vlády 296/2005. Špecifickým
cieľom projektu je, že realizáciou sa zabez-

Zvesti

pečí zamedzenie vypúšťania znečistených
odpadových vôd do miestnych tokov v lokalitách, kde nebola vybudovaná kanalizácia a zrušenie netesných žúmp.
Celá investícia bola hradená z Operačného
programu Životné prostredie a spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ, Štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných
zdrojov investora, teda SEVAKu. Náklady na realizáciu prác a výkon stavebného dozoru sú podľa uzatvorených zmlúv
9,9 mil. €. Presné náklady budú známe až
odsúhlasením konečných faktúr po ukončení asfaltovania komunikácií.
Na záver informácia pre všetkých, ktorí si
všimli, že pri budove čistiarne odpadových
vôd pribudla stavba guľovitého tvaru, ktorú vidno už z diaľky. Ide o plynojem, do
ktorého je dopravovaný bioplyn z vyhnívacích nádrží a následne sa bude využívať na

Pozvánka
na zasadnutie MsZ KNM
Dňa 12. júna 2014 o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste riadne zasadnutie
poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho
môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli
spoločnosť Antechnet s.r.o. Podrobný
program rokovania bude zverejnený na
webovej stránke mesta.

mátor Ing. Ján Hartel, prednosta mestského
úradu JUDr. Ľubomír Ježo a predseda Zväzu
protifašistických bojovníkov podplukovník
Rastislav Majerčiak. Pristavili sa a tichou
spomienkou vzdali hold. K pamätnej tabuli
umiestnili veniec s výstižným „Ďakujeme!“.
V programe vystúpila dychová kapela Kysučanka pod taktovkou Františka Tichého, ľudové piesne o slovenskej krajine zaspievala
ženská folklórna skupina Jedľovina pod vedením Eriky Mičkyovej a slovom sprevádzala
PhDr. Elena Gavláková.
MKŠS
reografie. Súbor Kysucká vrchárska heligónka
rozprúdil zábavu veselou hrou i humorom. Na
margo podujatia sa fanúšička tohto súboru
vyjadrila: „Celý program sa mi páčil. Konečne som mala možnosť vidieť svoju obľúbenú
skupinu naživo. Určite prídem aj budúci rok.“
Dominika Chrastová
potreby vyhrievania nádrží, resp. kúrenia
v rámci prevádzkovania ČOV. Za informácie ďakujem Ing. Jane Kvaššayovej, vedúcej
útvaru investícií SEVAK, a.s. Žilina.
D. Š.
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Podporiť peknú myšlienku je také jednoduché

Stavebné práce na cintoríne
Stavebné práce na vybudovanie novej prístupovej komunikácie na mestskom cintoríne na
Dubskej ceste začali v polovici apríla. Dnes je
tu vybudovaná nová cesta zo zámkovej dlažby
a slúži na prevoz zosnulých pohrebným vozidlom k hrobovým miestam, ale aj ako chodník pre návštevníkov pohrebiska. Súčasne
s komunikáciou sa demontovali staré schody
ku krížu, ktorý sa nachádza v rohu cintorína
a vybudoval sa nový prístup. V súčasnosti

Údržba mesta pripravuje na osadenie nový
kríž, nakoľko starý bol už značne poškodený
časom a klimatickými podmienkami a hrozilo
nebezpečenstvo jeho pádu. Okrem prístupovej komunikácie sa zrekonštruovali aj schody, ktoré spájajú novú a starú časť cintorína.
Všetky práce boli financované z rozpočtu
mesta.
Dáša Jakubcová

SPRAVODAJSTVO

Oslávili tretie desaťročie zariadenia
Oslavu 30. výročia založenia Zariadenia
pre seniorov a domova sociálnych služieb
v KNM prežili klienti a zamestnanci za
účasti významných hostí 14. mája. Riaditeľka Ing. Miriam Bugrová privítala Mgr.
Martu Paukovú, riaditeľku odboru sociálnych vecí ŽSK, primátora mesta Ing. Jána
Hartela s viceprimátorkou Ing. Janou Svrčkovou, riaditeľov zariadení sociálnych služieb zo Žilinského kraja a poslancov ŽSK
za okres KNM. V úvode príhovoru Ing. Miriam Bugrová pripomenula históriu zariadenia od roku 1984, formy poskytovaných
služieb za uplynulé obdobie, predstavila
súčasné dianie v zariadení, ale aj zrealizované rekonštrukcie akými boli prestavba
kuchyne, vybudovanie veľkokapacitného

Žena roka 2013
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v KNM v spolupráci so základnými organizáciami ÚŽS KNM, Povina, Kysucký Lieskovec, Budatínska Lehota, Rudinka a Rudinská vyhlasujú druhý ročník ankety Žena
roka. Nominačný list nájdete v mestskej
knižnici alebo na webovej stránke mesta,
prípadne v budúcom čísle Zvestí KNM. Vyplnený nominačný list odovzdajte do 20.9.
2014 v mestskej knižnici alebo zašlite na
adresu: uniazien.knm@gmail.com. Nominácie môžete nahlásiť aj na telefónnych číslach

výťahu, výmena radiátorov, okien, vybudovanie rehabilitačných miestností a rekonštrukcia strechy. Všetky stavebné úpravy
sú zamerané na zvýšenie kvality poskytovaných služieb a spokojnosť 116-tich
klientov. Mgr. Marta Pauková poďakovala
p. riaditeľke a zamestnancom za vynikajú0904198206 (p. Peťková), 0902317921 (p.
Stuchlíková).
Z doručených nominácií vyberie odborná
porota jednu ženu v každej kategórii a na
slávnostnom posedení v dome kultúry
v mesiaci október bude každá z nich ocenená a jedna vyhlásená za Ženu roka 2013.
Novinkou tento rok bude, že svoju víťazku si
v internetovom hlasovaní budú môcť zvoliť
aj občania. Ženy a dievčatá z vášho okolia
môžete nominovať v kategóriách: Verejný
a kultúrny život * Šport * Zdravotníctvo
a sociálna oblasť * Školstvo a vzdelávanie *
Žena ako matka.
D. Š.

Úspech kysuckonovomestskej školy
(pokračovanie zo str. 1)
Žiačka Laura Janíčková preukázala vysoký za osobnosti, dôvery a vysokej zodpovedstupeň vedomostí, znalostí a tvorivosti. nosti. Jej zásluhou i v minulom školskom
Obsadila vo veľkej konkurencii 2. miesto roku žiačka ZŠ Nábrežná bola tiež úspeša od prvého miesta ju delil len jeden bod. nou riešiteľkou národného kola olympiáOcenenie patrí aj učiteľke slovenského dy. Vynikajúci pocit z takého úspechu má
jazyka Mgr. V. Ševecovej, ktorá s veľkou určite aj Laura Janíčková. Srdečne blahoprofesionalitou a ľudskosťou vedie žiakov želáme.
k vysokému stupňu učenia. Je to symbió-

ce výsledky v poskytovaní služieb občanom
v zariadení sociálnych služieb a povzbudila
ich v neľahkej práci. Zároveň v mene predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára odovzdala
riaditeľke Ing. Miriam Bugrovej ocenenie
Litteras Memoriales, ktoré sa vydáva od
ranného obdobia Uhorskej kráľovskej kancelárie pri príležitostiach výročí a jubileí. Za
sprievodu Malej vajčovskej muzičky hostia
uskutočnili prehliadku rehabilitačných
miestností, v ktorých sa klientom poskytujú služby odborným personálom. Následne
sa rozprúdila živá diskusia o formách poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Pri malom občerstvení príjemné prostredie
zabezpečil hudobný sprievod žiakov ZUŠ
Kysucký Lieskovec.
Mgr. Ladislav Feiler

O čom sa písalo 
vo Zvestiach 6/1994
V piatok 29. apríla 1994 prišiel
s manželkou a sprievodom na pracovnú návštevu okresu Čadca prezident SR Michal Kováč. Jeho návšteva
sa konala v rámci oboznamovania sa
s problematikou regiónov Slovenska
a prišiel sa presvedčiť o ekonomickej
a politickej situácii a zároveň povzbudiť funkcionárov i občanov. Na pôde
Kysuckého Nového Mesta prezidenta
privítal primátor mesta Ing. Ladislav
Suhay a prednosta Obvodného úradu Ing. Tibor Vlček. Pána prezidenta
s manželkou privítali kvetmi a chlebom so soľou.
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Ako prebieha projekt Jednu knihu ročne (knižnici)?
Zaujímavý celoslovenský projekt, ktorého
autorkou je všímavá čitateľka hlohoveckej
knižnice, sme začali realizovať v mestskej
knižnici pred 12 mesiacmi. Postupne sa do
projektu začali zapájať aj iné knižnice z celého Slovenska a dnes je v kolobehu JKR
tridsiatka knižníc. Spočiatku sme aktivitu
prijali s rozpakmi, ale keď sme videli odozvu
čitateľov, veľmi nás to potešilo. Cieľom tohto
nápadu je do knižníc priniesť viac kníh, ktoré
budú k dispozícií čitateľom a zároveň pomôcť
knižniciam v dobe, keď knihy sú veľmi drahé.

Všetci, čo majú chuť, môžu zakúpiť alebo sa
na knihu zložiť a po prečítaní ju darovať svojej knižnici. Alebo ak sa vo vašej domácnosti
nachádzajú knihy, ktoré sú vhodné pre knižnicu, a už ich nik nečíta, stačí ich priniesť. Súčasťou projektu je aj tvorba exlibrisov, takže
ak má niekto nápad a výtvarný talent, nech
sa páči.
Ako som spomínala, reakcia čitateľov nás
milo prekvapila. Do fondu knižnice pribudlo
za uplynulý rok 97 knižných titulov, vydaných po roku 2005 vďaka dobrosrdečným

darcom. Tých bolo viac ako28, ich mená a tituly kníh sú zverejnené v knižnici. Presný
počet darcov nepoznáme, nakoľko mnohé
knihy sme našli v biblioboxe, a tak je darca
neznámy. Veľmi milo nás prekvapili knihy,
ktoré naozaj boli ešte horúcimi novinkami na
knižnom trhu a už sme ich našli v biblioboxe ako dar. A naopak našli sme tam aj kôpku
pekných starších kníh, ktoré využijem pri informačnej výchove na tému dejiny knihy.
Tento projekt nie je časovo obmedzený, bližšie informácie nájdete v knižnici alebo na
webovej stránke. Ďakujeme aj v mene spokojných čitateľov.
D. Š.

V poslednú aprílovú stredu poobede sa na
Námestí slobody stretlo množstvo ľudí. Prišli
však najmä chlapci a dievčatá z folklórneho
súboru Jedľovina. Dievčatá v krojoch vyzdobili farebnými stužkami chvojinku a silní
chalani máj vztýčili. Dalo im to zabrať, ale
úspech bol zavŕšený potleskom prítomných.
Pomáhal im pri tom aj primátor mesta Ing.
Ján Hartel, prednosta JUDr. Ľubomír Ježo či
riaditeľ MKŠS Bc. Juraj Čierňava. To všetko
sa dialo za veselej hudby a spevu FS Jedľovina. Symbol lásky a jari mali Kysuckonovomešťania ešte aj na sídlisku Kamence. Tu im
pri zdobení stromčeka pomáhali aj malé dievčence. Organizátorom podujatia bolo Mesto

KNM a MKŠS.
Mestskú časť Dubie tiež zdobil máj. Hlavným
aktérom vzkriesenia ľudovej tradície bol Dávid Malík, ktorý zhromaždil skupinu mladých ľudí. V spolupráci s urbariátom zohnali
kus pekného stromu, do ktorého sa v stredu
30. apríla krátko po 17-tej hodine zapreli.
Pri stavaní sa zúčastnili Dávid Malík, Martin Backa, Miroslav Šidlík, Michal Mrenka,
Matej Šidlo a samozrejme dievčatá Dominika
Šidlová, Andrea Backová, Kristína Vlčková,
Klaudia Galgánková, ktoré mali za úlohu vyzdobiť stromček na vrchole.
Každý rok stavajú máj aj v ZpS a DSS v KNM.
Stromček a žŕdku seniorom sponzorsky da-

Prvý ročník recitácie v angličtine dopadol na výbornú
Feel the English in verses, čo znamená cit
na angličtinu vo veršoch, je názov nultého
ročníka súťaže v umeleckom prednese anglickej poézie a prózy, ktorá sa uskutočnila
na konci apríla v mestskej knižnici. Pedagogičky zo ZŠ Nábrežná si dali ťažkú úlohu,
oslovili všetky školy v okrese a získali viac
ako 20 súťažiacich. Ich výkony všetkých potešili a milo prekvapili.
Výsledky:
Poézia: 1. Juríčková Natália (ZŠ Clementisova) 2. Marčanová Michaela (ZŠ Dolinský

potok) 3. Kultánová Rebeka (ZŠ Radoľa)
Próza: 1. Knihová Lucia (ZŠ Dolinský po-

Môže sa veľký les ukryť do malej knihy?
Tak túto otázku si položili deti zo ZŠ Dolinský
potok a ZŠ Kysucký Lieskovec spoločne s lesnými pedagógmi Ing. Jánom Vojtekom a Ing.
Milanom Lašom. Všetci sme sa zapojili do
celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe,
ktorá sa konala od 14. apríla do 16. mája. Deti
sa na prednáškach lesníkov v mestskej knižnici dozvedeli zaujímavosti o zvieratách žijúcich
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v našich lesoch a rastlinách rastúcich na našich lúkach. Pán Laš vo svojej prednáške poukázal na podobné znaky knihy a lesa, napr.
v knihe sa dajú čítať písmenká a v lese stopy
zvierat či iné informácie o ich živote. Žiaci
potom hravo zvládli vypísať pracovný list, či
poskladať knihu z jedného hárku papiera.
Zdatní čitatelia prečítali svojim kamarátom

roval Urbariát KNM. O desiatej hodine prišli
do záhrady za zvuku harmoniky a spevu pán
Ľubomír Ondrušek a poslanec ŽSK Dušan
Mičian. Seniori si zaspievali a tí odvážnejší
aj zatancovali. Postavenie mája odmenili potleskom a všetci si potom pochutili na ugrilovanej klobáse. Pozvanie na túto akciu prijal
primátor Ing. Ján Hartel.
D. Š.
tok) 2. Hmírová Ivana (ZŠ Clementisova)
3. Fujašová Denisa (ZŠ Nábrežná) druhé 3.
Špiriaková Rebeca (ZŠ Nesluša)
Prestávku spríjemnili žiakom šiestačky zo
ZŠ Clementisova Janka Bodóová, Kristínka
Lulková a Veronika Marková, ktoré sa predstavili v krátkej divadelnej scénke s názvom
Doctor, doctor... pripravovala ich. Mgr. Petra Krištofíková.
Hodnotné ceny, napr. slovníky a anglické
čítanky, do súťaže darovalo kníhkupectvo
Littera a vydavateľstvo Oxford University
Press.
Jolana Madigárová Kubišová

príbehy o lesnom obyvateľovi a úlohou detí
bolo hádať, kto sa za príbehom skrýva. Ľahko
objavili prefíkanú líšku, netopiera či žabku.
Na záver im pani knihovníčky ešte pripravili
tvorivé dielne, kde s pomocou odpadového
materiálu sa snažili vyrobiť stromy či lesné
zvieratá. A išlo im to výborne, krásne výtvory
sú vystavené v priestoroch mestskej knižnice.
Tvorivé dielne sa uskutočnili aj vďaka finančnej podpore firmy PVcar, s. r. o. Žilina.
D. Š.
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Tradícia stavania mája sa stáva čoraz obľúbenejšou

Dve súťaže sa konali počas Hasičskej soboty

SPRAVODAJSTVO

V KNM sa v sobotu 10.5. 2014 uskutočnil
na mestskom štadióne II. ročník – prvé
kolo súťaže Slovenskej ligy pod názvom
Hasičská stovka, ktorú organizovali Združenie Slovenských reprezentácií
v hasičskom športe pod vedením Štefana
Belka ml., Vladimíra Suržina a funkcionárov DHZ KNM, na ktorej sa zúčastnilo
72 jednotlivcov. Súťažilo sa dvojkolovo

v kategóriách dorastu, dorastenky, muži,
ženy.
Podujatia sa zúčastnili: člen Prezídia
DPO SR a predseda KV DPO Žilina Jozef Straka, riaditeľ KR HaZZ Žilina pplk.
Ing. Jaroslav Kapusniak, riaditeľ OR
HaZZ Čadca Ing. pplk. Stanislav Zdařil,
predseda OV DPO KNM Ing. Ján Martiška, veliteľ OV DPO KNM Ing. Peter Harcek, europoslanec Boris Zala, primátor
mesta KNM Ing. Ján Hartel, zástupkyňa
primátora Ing. Jana Svrčková, prednosta
MsÚ JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta OÚ
KNM Ing. Ľubomír Golis, prednosta OÚ
Žilina Ing. Vladimír Macášek
Výsledky:
Ženy: 1. Patrícia Betáková DHZ Turč.
Teplice, 19,09 s
2. Lenka Dominiková DHZ Mier, 19,38 s

3. Barbora Mihaliková DHZ Púchov,
19,56 s
Muži: 1. Marián Berko DHZ Mier, 17,24 s
2. Štefan Belko DHZ KNM, 17,32 s
3. Štefan Neurvith G4s Slovnaft Ba, 17,80 s
Dorastenky: 1. Barbora Jakubcová DHZ
Spišský Štvrtok, 19,68 s
2. Alžbeta Mešová DHZ Púchov, 20,14 s
3. Žaneta Vráblová DHZ Podvysoká,
20,65 s
Dorastenci: 1. Richard Bujna DHZ Turč.
Teplice, 18,46 s
2. Ján Kovár DHZ Kúty, 19,40 s
3. Róbert Fris ZK IMA ZŠ Hutnícka Spiš.
N. Ves, 20,27 s
Čo na záver povedať, bola to veľmi zaujímavá súťaž vykonaná na vysokej úrovni,
ktorej prialo pekné slnečné počasie, ale
nebyť hlavných partnerov, ktorí podporili túto akciu, menovite Ing. Vladimír
Macášek, Marcel Svrček, Štefan Kuba,
Ján Štens, Igor Caletka, Králik, Piváreň
Kocka, JUDr. Ľubomír Ježo, Miloš Čičala, Štefan Toka, Ing. Ján Hartel, nebola
by dosiahla takú úroveň. Dovoľte mi poďakovať mestu za poskytnutie štadióna,
DHZ KNM za mravenčiu prácu, od vyznačovania trate, umiestnenia prekážok
po uvarenia chutného guľášu.
Spomeniem i mená tých, ktorí okrem
iného organizovali celú súťaž alebo vykonávali rozhodcov a ďalšie potrebné práce.
Boli to Ing. Peter Harcek, Belkovci Jaroslav, Ondrej, Štefan s manželkami, Ing.
Pavel Ďurina CSc., Ján Korman, Miroslav
Kuric, ktorí stáli za prípravou a priebehom súťaže. Určite som všetkých nemenoval, tak mi prepáčte.

O 13:00 hodine začal 21. ročník súťaže
hasičských družstiev o Pohár primátora
mesta Kysucké Nové Mesto. V kategórii
mladých hasičov bolo nasledovné poradie:
Chlapci: 1. DHZ Lopušné Pažite, 15,30 s
2. DHZ Horný Vadičov, 15,46 s
Dievčatá: 1. DHZ Kys. Lieskovec 34,08s
Muži: 1. DHZ Rudinka, 14,38 s
2. DHZ Setechov, 14,56 s
3. DHZ Spišský Štvrtok, 15,19 s
Ženy: 1. DHZ Turčianske Teplice, 19,28 s
2. DHZ Bytčica, 19,47 s
3. DHZ Kolárovice, 20,60 s

Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste
získali pekné poháre, ktoré odovzdal veliteľom primátor mesta Ing. Ján Hartel, za
účastí hostí. Perličkou bola prítomná staručká Tatra 26/30 vyrobená v roku 1938,
ktorá stála na obdiv v areáli štadióna, pri
ktorej sa na pamiatku zvečnili mnohí návštevníci. Do oka padla i europoslancovi
Borisovi Zalovi, ktorý sponzorský prispel
malou čiastkou na jej údržbu. Súťaž družstiev bola na veľmi dobrej úrovni, prispeli k tomu rozhodcovia pod vedením Ing.
Petra Harceka a členov DHZ KNM. Pred
nastúpenými družstvami bolo odovzdané
vyznamenanie za mimoriadne zásluhy veliteľovi DHZ Miroslavovi Kuricovi, ktoré
mu odovzdal riaditeľ OV DPO Albert Piňo.
Ľudovít Hoch

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
Informácia o ukončení projektu
Základná škola s materskou školou Rudinská ukončila dňom 31.5.2014 realizáciu projektu pod názvom „Moderné vzdelávanie, cesta k úspechu“ realizovaný v rámci
operačného programu Vzdelávanie, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ- Európsky sociálny fond.
Miesto realizácie projektu bolo: Základná škola s materskou školou Rudinská, Rudinská 115
Trvanie projektu: jún 2012 – máj 2014
Výška získaného a použitého nenávratného finančného príspevku: 115 425,28 EUR
Cieľ projektu: Zvýšenie kvality výstupov vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód a foriem vzdelávania.
Špecifické ciele projektu: 1. Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania
2. Rozvoj jazykových zručností pedagogických zamestnancov
Cieľová skupina: 5 pedagogických zamestnancov II. stupňa a žiaci II. stupňa ZŠ
Výsledkom projektu je preškolenie pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk, matematiku, biológiu, chémiu a fyziku, čím sa dosiahlo zefektívnenie vyučovacieho procesu. Inovácia metód a foriem zavedením nových metód a foriem vzdelávania s vyšším využitím IKT spojených s modernizáciou a obsahovou prestavbou
vyučovania. Výsledkom je zvýšenie jazykových zručností pedagogických zamestnancov v anglickom jazyku.
Kontaktná osoba projektu: Mgr. Jarmila Púčeková, 041/4241203, www.zsrudinska.webnode.sk, e-mail: zsrudinska@centrum.sk
„Tento projekt je realizovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie (OPV), spolufinancovaný zo zdrojov EÚ- Európsky sociálny fond (ESF).“
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Máj patril mamám, mamičkám a babičkám
Druhá májová nedeľa patrila aj tento rok všetkým mamičkám. Deti z materských a žiaci zo
základných škôl si pre svoje drahé mamy pripravili rôzne prekvapenia.
Nádherné a emotívne pásma básní, tance na
ľudovú nôtu a divadelné scénky si nacvičili
deti z MŠ 9. mája. Vystupovali na pódiu v areáli školy a preplnená záhrada bola dôkazom, že
podujatie malo úspech. Na záver boli maminky obdarované papierovými kyticami, ktoré

bičky pri príležitosti ich sviatku. Pripravili pre
nich aj galériu s vystavenými portrétmi mamičiek, ktoré namaľovali samotné deti. Pásma
plné piesní, básní, scénok a tančekov odmenili
oslávenkyne veľkým potleskom.

vať, ale aj akí sú nadaní herci a moderátori. Po
slávnosti pozvali prítomných na sladké posedenie do školskej jedálne.
Žiaci zo ZŠ Clementisova pod vedením p.
učiteliek Mgr. Anna Rentková a Mgr. Monika
Kubalíková pripravili nádherný a veľkolepý

Triedy v MŠ Komenského sa na Deň matiek zaplnili do posledného miesta. Mamičky
na úvod pozdravili dievčatá z mažoretkového

pre nich vyrobili v škôlke ich ratolesti a symbolicky im tak poďakovali za všetku ich lásku
a starostlivosť.
„Do ruky ti kvietok vkladám, moja milá mamička. Zohni sa mi, dám Ti aspoň malinký bozk na

krúžku a potom sa postupne predstavili všetky triedy v programe, ktorý bol bohatý na básne, piesne, pohybové hry, dramatizácie, tance
v modernom i ľudovom štýle.
Najkrajší sviatok z pohľadu ženy zavítal aj do
Školského klubu detí pri ZŠ Dolinský potok.
V podaní žiakov zazneli slová piesní a básní.
Ukázali mamičkám nielen to, ako vedia tanco-

koncertu patril pásmu ľudových piesní, kde si
zaspievali aj prítomné mamičky.

líčka...“ týmito veršíkmi privítali na besiedkach
škôlkari v MŠ Litovelská svoje mamičky a ba-

Angličtina znela na každom kroku
Na tretí ročník vzdelávacieho podujatia Deň
britskej kultúry, ktorý sa opäť konal 7. mája
v ZŠ Nábrežná v KNM, prišli hostia z ďalších
štyroch škôl: Dolinský potok, Povina, Gbeľany a Radoľa a tiež majiteľka CK GadTours, p.
Katarína Zatkuliaková, ktorá spestrila tento rok akcie vlastnými historkami z ciest po
Británii. Podujatie vzniklo s cieľom podporiť
vzájomnú spoluprácu škôl v oblasti anglického jazyka a mohlo sa zorganizovať v prvom
rade vďaka ochote vyučujúcich zo ZŠ Nábrežná, ktorí tento rok viedli 7 workshopov.
Angličtinárka D. Vnuková viedla workshop
s názvom Výlet do Londýna. Dejepisárka M.
Mojtová žiakom predstavila Legendy a postavy slávnych rytierov. Zemepisárky M. Vlčá-
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V jedálni Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb v KNM potešili
koncertom súrodenci Júlia a Erik Mrmúsovci
všetky klientky. Na úvod krátkeho programu
dojímavo zaspievala pieseň o mame Mgr. Ďuriaková. Júlia Mrmúsová zaspievala a zahrala
na husliach, brat Erik na akordeóne. Záver

ková a R. Jantošíková zostali v rámci svojho
oboru pri geografickom spracovaní Británie
a USA. E. Palicová umožnila žiakom spoznať
anglické hrady a zámky a výtvarníčka Ľ. Kultánová pracovala so žiakmi na scenériách
britských miest. Angličtinárka A. Ondrejášová nám svojou témou pripomenula, že leto
sa blíži a pracovala so žiakmi na konverzačnej téme Na letisku. Celú organizačnú prácu
zabezpečovala J. Madigárová Kubišová. Na
vlastnú skúsenosť som sa spýtala aj pani učiteľky anglického jazyka zo ZŠ Gbeľany Andrei
Rolkovej. Tá sa Dňa britskej kultúry zúčastnila po druhýkrát a podľa jej slov je to „perfektný deň“. Napriek tomu, že v KNM je ako hosť,
aktívne sa ona aj jej žiaci zúčastňujú tohto

dňa. To znamená,
že viedla tematicky
zameranú hodinu
o anglickej literatúre. Hosť zo ZŠ
Dolinský potok, L.
Ponechalová, spracovala tému Šport
v Británii a p. učiteľka zo ZŠ Povina,
K. Račáková, priblížila piatakom a šiestakom výučbu anglického
jazyka cez pesničku.
Žiačka školy Gabika Urbanová z 9.C triedy
napiekla so sestrou Soňou sladké mufiny
a pani kuchárky napiekli tradičné anglické
donutky, za čo im patrí veľká vďaka. Bol to
deň v škole, avšak bol iný ako tie ostatné.
D. Š.
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program pre svoje mamy v dome kultúry. Sála
bola plná do posledného miesta a maminkám
sa občas skotúľala slza šťastia, keď videli svoje
deti vystupovať na pódiu ako skúsených hercov, spevákov či muzikantov.

SPOMIENKY
Zavrela sa kniha Tvojho života,
už nikdy sa neobráti ďalší list.
Ale spomienky na Teba budú v našich
srdciach stále žiť.
Darmo čakáme, že nás navštíviš,
Ty už v hrobe spíš.
Dňa 11.06. 2014 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia
Milana JAROŠA z Nesluše
S úctou a láskou spomína manželka, dcéry
s rodinami a celá smútiaca rodina.
Dňa 10.5. 2014 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia
Pavla URBANA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 22.12. 2014 uplynie 19 rokov od úmrtia
Júlie URBANOVEJ
Na rodičov s úctou a láskou spomínajú syn
Pavel a dcéra Hanka s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 18.6. 2014 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia
Márie KORCHÁNOVEJ z Oškerdy
S úctou, vďakou a láskou spomína smútiaca
rodina.
Dňa 10.6. 2014 si pripomíname 5. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca a starkého
Justína HARCEKA
S láskou spomína manželka, dcéra, zať, 5
vnúčat a 8 pravnúčat.

Deň po dni sa míňa, rok s rokom si podal ruku zas,
no ani čas nezmazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú hlboko v nás.
Prinášame Ti ruže, majú biele lupienky,
my sme do nich vložili všetky naše spomienky.
Na hrob Ti ich kladieme, je v nich drobná rosa
a každá tá kvapka, to je naša slza.
Dňa 30.5. 2014 sme si pripomenuli 5. výročie,
čo nás náhle opustil po tragickej udalosti
Jozef VLČEK z Budatínskej Lehoty
Zároveň sme si 27.3. 2014 pripomenuli jeho
nedožité 60. narodeniny.
S láskou a úctou spomína manželka Vlasta,
dcéra Jarmila, synovia Jozef a Tibor
s rodinami, otec a ostatná rodina.

Žila si ticho a skromne plná lásky a dobroty
vedľa nás,
milovala si svoju rodinu, milovala si všetkých
nás.
Čas plynie, slzy vánok suší,
už nikdy neuvidíme vždy usmievavú tvár,
ale bolesť v srdci nikdy neutíši.
Odpočívaj v pokoji, mama naša, snívaj svoj
večný sen,
v spomienkach si s nami každý deň.
Dňa 20.5. 2014 sme si pripomenuli 2. smutné
výročie, čo nás opustila naša manželka,
mamička, babička
Anna ŠPIRCOVÁ z Nesluše
Na Tvoj hrob kladieme kytičku, zapálime
sviečku a odriekame ticho modlitbičku.
S úctou a láskou v srdci spomínajú manžel,
dcéry s rodinami a vnúčatá.
Navždy Ťa všetci v srdci máme
a s láskou a cťou na Teba spomíname.
Tohto roku by sa bol dožil 90. jubilea, ale žiaľ
my si pripomíname 13. výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Vincent PLEVKO
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Ďakujeme.
Kto mal rád, nezabudol,
kto ju poznal, spomenie si.
Dňa 3.6. 2014 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia našej drahej manželky, matky,
starej mamy
Margity KASAJOVEJ
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry Janka
a Slávka, vnukovia Tomáško, Ľubko a Lukáško,
zaťovia Ľubomír a Štefan a blízka rodina.
Milá mamička,
uplynul rok smutný a hlavne bez Teba. 22.5.
2013 si naposledy zavrela oči a odišla tichučko
z tohto sveta. Milovala som Ťa a veľmi mi
chýbaš, žila si skromne a nikdy na Teba
nezabudnem.
Kto ste ju poznali, zaspomínajte na dobrú
ženu, matku, manželku
Kristínu PAPÁNOVÚ
S láskou na Teba spomína a spomínať bude
Tvoja dcéra Jana.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 29.6. 2014 si pripomenieme 5. výročie, čo
nás navždy opustil manžel, otec, starý otec
Ján VLČEK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína celá rodina.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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NARODENIE DETÍ
Ema Kubičková, Izabela Bomba, Miroslav Klačan, Filip Plačko, Marek Líška,
Markus Vydra, Michal Hrnčiar, Ján
Čuntala, Jakub Čelko, Andrej Staník.

Dňa 22.5. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Júliusa ADÁMKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostatnú v nás.
Dňa 20.6. 2014 si pripomenieme 2. výročie, čo
nás navždy opustil vo veku 50 rokov manžel,
otec, syn, brat, starý otec, ujo, švagor, zať
Ján KLIMEK z Kys. N. Mesta
S láskou spomína celá rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Dňa 14.6. 2014 si pripomíname 1. výročie
úmrtia syna
Michala HEĽA z Kys. N. Mesta
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.
S láskou spomínajú rodičia a bratia.

POĎAKOVANIE
Dňa 21.4. 2014 nás vo veku 77 rokov navždy
opustil manžel, otec, dedko, švagor, ujo, krstný
otec
Stanislav TEPLICKÝ
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
priateľom, susedom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
pohrebníctvu Michala Pošteka.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Odišiel si náhle od nás,
zostali sme v žiali,
len nádej, že Ti je už lepšie,
nám rany hojí.
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
kolegom a všetkým známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke s našim synom, bratom, švagrom,
bratrancom a krstným otcom
Jozefom ŠEVČÍKOM z Oškerdy,
ktorý nás opustil 8.5. 2014 vo veku 33 rokov.

Zvesti

MANŽELSTVO UZAVRELI
Tomáš Koyš
a Gabriela Krčmáriková
Ing. Juraj Machač
a Jana Greňová
Patrik Verebeš
a Mgr. Zuzana Sklenárová
Miloš Minarčin
a Ing. Mária Kubincová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 3.6. 2014 si pripomíname 1. výročie, čo
nás navždy opustil manžel, otec, starý otec,
syn, brat, švagor, svokor, krstný otec
Štefan HVOLKA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína celá rodina.

OPUSTILI NÁS

Jana ŠEVČÍKOVÁ
Ján PINČIAR
Katarína CHLEBÍKOVÁ
Edita HROŠOVSKÁ
Jozef ŠKORÍK
Jozef ŠEVČÍK
Ján JANČIGA
Adam GAŠIAK
Milan KUBIČKA

 58 rokov
 57 rokov
 76 rokov
 73 rokov
 54 rokov
 33 rokov
 63 rokov
 71 rokov
 61 rokov

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

1.6.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

7.6.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

8.6.2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

14.6.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

15.6.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

21.6.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

22.6.2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

28.6.5.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

29.6.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297



NEDEĽA

INZERCIA
a	Včelími liečivými produktmi – propolisom, materskou kašičkou
a peľom, pomáhame pri chorobách pečene, žalúdka, prostaty,
pri zvýš. cholesterole a TK, pri anémii, och. dých. ciest, popáleninách, ekzémoch, plesniach, únave, strese a iných ťažkostiach.
Predajný stánok MAJA v Radoli pri pošte.
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Správne znenie tajničky z čísla 5/2014
znie: „Kým žijeme, žime naplno.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Irena Moldrzyková,
9. mája 1176, KNM – 6,00 €, 2. Soňa
Kucharčíková, Clementisova 1358,

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou
autor
krížovky: vojenský
Jaroslav
povel
Jablonský

tajničky z čísla 6/2014 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 06. 2014.

Arabské príslovie: Keď sa objaví ......................................................

6

N O V ÉH O M ES TA

1. časť
tajničky

KNM – 5,00 €, 3. Anna Gavlasová, Jesenského 1234, 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

tamtie

výzva
k tichu

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

dokončenie v tajničke krížovky
ladniak,
klamať si,
Raúl, azi,
po česky
prior

abvolt
(zn.)

držiteľ
investičných
kupónov

neočisti
mytím

komnata

Adrián
pohyb
(domácky) kyvadla

papagáj
alexander

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

3. časť
tajničky
Lekárska
liga

české
domácke
meno
Oľgy

patriaci
Kubovi
spevavý
vták

zvučná
Limited
(skr.)
úradná
listina

všetko
v poriadku
krop
rosou

srkoty
(kniž.)

miliampér
(zn.)
krmivo
(hist.)

požiare
kypri pôdu
pluhom
dnes, po
rumunsky

kôrovec
námestník
otravné
opáta
selén
látky
(zn.)

hľa
indium
(zn.)

týkajúca
sa osy

2. časť
tajničky

ligot

jeleňovitý
cicavec

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

španielsky
futbalista



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 5/2014 znie: „kamarátka“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Lucka Ondrušková, Ľ. Štúra 1061, 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 30.6. 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 20.6. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

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

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Plod kokosovej palmy.
2. Ľudové odevy.
3. Kaprovitá ryba.
4. Kus plávajúceho ľadu.
5. Veľká nádoba.
6. Vetva.
7. Samica býka.
8. Kačica.
9. Mliečny nápoj.
10. Potkan.
pomôcka: karas

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Prekvapili na Kysuckej desiatke
Z priestorových a časových dôvodov sme
v minulom čísle Zvestí KNM neuviedli všetkých úspešných bežcov Atletického klubu
MKŠS Kysucké Nové Mesto, ktorí sa stali
medailistami na Majstrovstvách Slovenska
v cestnom behu na 10 km. Okrem Adriany

Vitkovej, ktorá obsadila krásne druhé miesto
v kategórii ženy do 35 rokov, výborný výsledok dosiahol aj Lukáš Prívara. Lukáš zvíťazil
v kategórii juniorov v čase 35:11 a získal svoj
prvý majstrovský titul. Medzi juniorkami
časom 45:44 obsadila Michaela Jarošová 2.

20. ročník Behu oslobodenia
Dňa 30.4. 2014 usporiadalo Mestské kultúrno-športové stredisko v KNM 20. ročník Behu oslobodenia KNM, ktorý sa uskutočnil na štadióne MŠK KNM. Súťaž otvoril
primátor mesta Ing. Ján Hartel. Behalo sa
v šiestich kategóriách. Zúčastnili sa ZŠ:
Clementisova, Nábrežná, Dolinský potok,
Rudina a Rudinská. Súťažilo 108 detí. Ceny
víťazom odovzdal riaditeľ MKŠS Bc. Juraj
Čierňava. Žiaci strávili príjemné športové
dopoludnie, ktorému prialo aj počasie.
Výsledky:
400 m najmladšie žiačky: 1. Laura Chupeko-

vá, ZŠ Clementisova 1,20; 2. Mia Chudejová, ZŠ Clementisova 1,22; 3. Nikola Rolková, ZŠ Rudina 1,32.
600 m najmladší žiaci: 1. Adrián Grešák,
ZŠ Clementisova 2,17; 2. Andrej Vasil, ZŠ
Clementisova 2,18; 3. Lukáš Húšťava, ZŠ
Rudina 2,21.
600 m mladšie žiačky: 1. Mária Mináriková,
ZŠ Nábrežná 2,09; 2. Alexandra Faktorová,
ZŠ Clementisova 2,10; 3. Natália Fraňová,
ZŠ Nábrežná 2,17.
800 m mladší žiaci: 1. Dávid Síkora, ZŠ Dolinský potok 2,45; 2. Daniel Šedivý, ZŠ Cle-

miesto. V kategórii muži nad 50 rokov zvíťazil Peter Gajdoš (37:51). Alena Pochybová
dobehla s časom 41:32 (ženy nad 35 rokov)
na 2. mieste. V hlavnej kategórii mužov pri
neúčasti zraneného Braňa Šarkana skončil
z našich bežcov najlepšie Jakub Benko (čas
33:55 - 7. miesto).
D. Š.

mentisova 2,49;
3. Pavol Pazdúr,
ZŠ Clementisova
2,51.
800 m staršie žiačky: 1. Soňa Kohútová, ZŠ Rudina
2,33; 2. Viktória
Zajíčková, ZŠ Clementisova 2,54; 3. Adriána Hrubá, ZŠ
Nábrežná 2,57.
1000 m starší žiaci: 1. Jakub Fojtík, ZŠ Clementisova 3,07; 2. Samuel Mrekaj, ZŠ Clementisova 3,12; 3. Tomáš Kohút ZŠ Rudina
3,14.
Renáta Kováčiková

V stredu 30. apríla si na dvoch ihriskách ZŠ
Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši zmerali
sily vo futbale žiaci jedenástich základných
škôl. Išlo o žilinské krajské kolo a súťažilo sa
o postup do celoslovenského finále 16. ročníka McDonald´s Cup.
Do finále nakoniec postúpil tri školy: Cirkevná
spojená škola ZŠ Okružná z Dolného Kubína,
ZŠ Dolinský potok z KNM (hráči: Brodňano-

vá, Dubec, Galvánek, Jakub, Jantošík, Jurky,
Kapusta, Piňák, Šimuni, Vnuk) a ZŠ Komenského z Turian. Zlato si domov odniesli hráči
z Turian. Strieborní sú futbalisti zo ZŠ Dolinský potok z KNM.
McDonald´s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva SR spoločne so Slovenským futbalovým
zväzom a spoločnosťou McDonald´s.
Drahomíra Jiráková

Cyklotrial je na Kysuciach 30 rokov
Počas Sviatku práce 1. mája odštartoval
seriál Slovenského pohára v cyklotriale.
Podujatie sa konalo v areáli trialparku na
Rudinskej ceste, bola to zároveň oslava
30-teho výročia cyklotrialu na Kysuciach.
Preteky boli rozdelené do dvoch lokalít,
prírodné sekcie boli v lese v obci Rudinská
a potom sa všetci jazdci presunuli do trialparku, kde bola pre jazdcov pripravená jedna umelá sekcia.
V minimákoch porazila s prehľadom všetkých súperov Erika Hlavatá (13 bodov),
ostatní chlapci zviedli vyrovnaný súboj –
Cibiček (30 b.), Kvašnovský (31 b.), Janík
(35 b.)
Seniorov vyhral zaslúžene Michal Špalek,
nazbieral 4 body. Druhý skončil vekom
len minimák Samo Hlavatý. Tretí skončil
poľský jazdec Jacek Jarzabek. Veľmi dobre

ŠPORT

Futbalisti z KNM sú strieborní

zajazdila aktuálna majsterka sveta UCI Tatiana Janíčková, ktorá v tejto silnej kategórii skončila piata. V kategórii elite využil

naplno svoje bohaté skúsenosti z tréningov
v teréne Ladislav Jánoška z KNM a zvíťazil. Nechal za sebou také zvučné mená ako
Karol Serwin na druhom mieste a Martin
Kakáč na treťom mieste.
(www.cyklotrial.sk)

INZP1/14
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1.6. 2014, 13:00 h.
Námestie slobody KNM
Cesta rozprávkovým mestom
Pre všetky deti k ich sviatku súťaže, hry,
atrakcie a sladkosti pripravili Mestské kultúrno-športové stredisko a Centrum voľného času KNM.

13.6. 2014, 16:00 a 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Jááánošííík po tristo rokoch
Radošínske naivné divadlo opätovne uvedie legendárny titul Jááánošííík. Divadlo

KULTÚRNE SPEKTRUM

1.6. 2014, 15:00 h.
Námestie slobody KNM
Tancom k deťom
Podujatie plné hudby a tanca venované
všetkým deťom. V programe vystúpia mažoretky Asanka, country tanečná skupina
Niagara tínedžer a tanečná skupina Dreams.
5.6. 2014, 9:00 - 15:00 h.
Mestská knižnica KNM
Čítajme si... 2014
Najpočetnejší
detský čitateľský
maratón, 7. pokus o prekonanie
oficiálneho
slovenského rekordu
v čítaní detí v jeden deň v stanovený čas. V prípade
priaznivého počasia
od 13:30 h. čítanie v záhrade knižnice. Pozývame všetky deti aj ich rodičov.
7.6. 2014
Kysucké Himaláje
12. ročník prechodu Kysuckými Himalájami nonstop. Po trase treba zdolať 14 kysuckých vrcholov, ktoré sa svojou nadmorskou
výškou v decimetroch približujú skutočnej
výške himalájskych osemtisícoviek.

predstaví divákom vtipné scénky, piesne
a glosy o potrebnosti či nepotrebnosti národných hrdinov.
Vstupné: 12 €
15.6. 2014, 15:00 h.
CVČ Sv. Jakuba v KNM
Deň otcov
CVČ sv. Jakuba pozýva na florbalový turnaj
otcov a iné súťaže pre rodiny a jednotlivcov. Príďte na guláš, opekanie a spoločné
posedenie.
25.6. 2014, 10:00 h.
Námestie slobody KNM
Kujem, kujem podkovičku
7. ročník prehliadky detských folklórnych
súborov.
27.6. 2014, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Fragile koncert

11.6. 2014, 8:00 – 11:30 h.
Špeciálna základná škola KNM
Deň otvorených dverí
Vedenie školy pozýva všetkých záujemcov
na Deň otvorených dverí.
11.6. 2014, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Deti deťom
Podujatie pri príležitosti Dňa detí. V programe sa predstavia ZUŠ KNM, Špeciálna základná škola KNM, mažoretky Asanka, mažoretky z CVČ sv. Jakuba, CSS Fantázia, DSS
pre deti a dospelých Čadca Horelica. Organizuje miestny SSV v KNM a Mesto KNM.

28.6. 2014, 8:45 h.
Námestie slobody KNM
Čuhársky streetball 2014
Streetballový turnaj, systém hry 3 na 3.
Jeden z turnajov 5. ročníka Streetball proti
rakovine 2014.
Kategórie:
Muži,
Mix,
do 18 rokov,
do 14 rokov.
Sprievodné
podujatia ako
súťaž v streľbe
trestných hodov a skupinové cvičenie
zumby a jumpingu s Monikou z fitnesscentra Riecky. Podrobné informácie a prihlasovanie na: www.streetballprotirakovine.sk/
cuharsky-streetball-2014
29.6. 2014, 17:00 h.
Námestie slobody KNM
Otvorenie Kysuckého kultúrneho leta
V programe vystúpia mažoretky Asanka
a dychová hudba Nová Kysučanka. Súčasťou podujatia aj krst CD, ktoré vydáva Nová
Kysučanka pri príležitosti 10. výročia založenia.

PRIPRAVUJEME NA JÚL
21. - 24.7. 2014
Námestie slobody
KNM
Bažant
Kinematograf
Projekcia českých a slovenských filmov pod
holým nebom.
26. – 27.7. 2014
Jakubovské hody
Tradičné trhy, atrakcie, zábava a bohatý
program. Podrobné informácie prinesieme
v júlovom vydaní.

Koncert slovenskej hudobnej skupiny zloženej z populárnych osobností. Bez použitia hudobných nástrojov interpretujú
známe rock – pop – jazzové hity svetových
umelcov.
Vstupné: 11 €

26.7. 2014
Spanilá jazda Beskyd Rallye
17. ročník medzinárodnej prehliadky historických vozidiel. Spanilá jazda bude mať
zastávku pri pešej zóne na Ulici ČSA.
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