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Najmenší VZALI LOPTU
Za herecké výkony
dostali odmenu

väzujú na detské príbehy o kamarátstve,
láske, o dobre i zle, o fantázii a snoch.
Úspešnými hrami sa stali Ach, tá Dana!,
Bohatstvo v starom dome, Smetisko,
Črepiny, Nebo, peklo mám, Kuboviny,
Nové šaty či Obrázky z múzea a Motýlie
krídla.

Zober loptu, nie drogy je celoslovenský
projekt občianskeho združenia s rovnakým názvom pod záštitou Ministerstva
vnútra SR. Cieľom projektu je spojiť
športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia. Športové hry pre
deti predškolského veku zo všetkých MŠ
okresu KNM v rámci projektu usporiadali: Mgr. Ladislav Vendrinský, Školský
úrad Kysucké Nové Mesto a PaedDr.
Zuzana Vojsovičová, Spoločný školský
úrad Rudina.
V piatok 20. júna sa na futbalovom štadióne v našom meste stretli deti z 15ich materských škôl okresu. Podujatie
otvoril Mgr. Ladislav Vendrinský, ktorý
privítal hostí: Ing. Janku Svrčkovú, zástupkyňu primátora KNM, Mgr. Máriu
Petrákovú odb. zamestnanca Odboru
školstva Okresného úradu v Žiline a Ing.
Annu Mičianovú, starostku obce Rudina.
Jednotlivé družstvá niesli názov podľa
zvieratiek, tie mali vyobrazené na svojich farebných tričkách, ktoré poskytol
sponzor podujatia OZ Zober loptu, nie
drogy.

pokračovanie na str. 5

pokračovanie na str. 11

Detský divadelný súbor DIDERO – divadlo detských rozprávok pôsobí pod
vedením svojho režiséra a vedúceho súboru Pavla Záteka už od roku 1986. Ich
materské divadelné dosky sa nachádzajú
v MKŠS v KNM. Autorské hry súboru,
ktorý tvoria deti od 7 do 15 rokov, nad-
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Priniesli deväť medailí
34 súborov zo všetkých kútov Slovenska,
cca 1000 mažoretiek a 24 hodín súťažných choreografií, takto vyzerali tohtoročné 11. Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe 2014. Tento ročník
sa konal na zimnom štadióne v Martine

v dňoch 14.-15. júna. Z KNM súťažilo 70
dievčat so 16 choreografiami v malých
aj veľkých skupinách, vo všetkých vekových kategóriách.

pokračovanie na str. 11
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MESTO INFORMUJE

Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v KNM, ktoré sa konalo dňa
12. 6. 2014 bol, okrem iného, schválený
Záverečný účet nášho mesta za rok 2013,
v ktorom sa konštatuje pozitívny výsledok
rozpočtového hospodárenia, nakoľko sa
mestu podarilo dosiahnuť prebytok medzi
príjmami a výdavkami vo výške 241 789 €.
10 % z tohto prebytku bude presunutých
do rezervného fondu a ostatné na peňažný
fond z prebytku, z ktorého sa tieto finančné prostriedky používajú na financovanie
kapitálových výdavkov mesta. A práve
z tohto fondu bude časť týchto prostriedkov použitých na financovanie investičných
akcií schválených na poslednom mestskom
zastupiteľstve a ešte z ďalších fondov zo
zostatkov z minulých rokov, nakoľko bolo
schválených pomerne dosť spomínaných
investičných akcií.
Spomenul by som vybudovanie chodníka
a spevnených plôch na Jesenského ulici. Je
navrhnutý v súbehu s jestvujúcou Jesenského ulicou v priestore jestvujúcej nespevnenej plochy. Tento chodník svojim riešením
dopĺňa jestvujúcu sieť komunikačných trás
v centrálnej mestskej časti a plynulo bude

nadväzovať na jestvujúce chodníky. Začiatok úseku bude v mieste vstupu do kostola
na Námestí slobody, potom postupne bude
pokračovať v súbehu s Jesenského ulicou
a ukončený bude opäť na Námestí slobody
na jeho južnej strane. Svojím technickým
riešením je tento chodník stavebne a funkčne rozdelený na tri časti, z ktorých dve sú
výlučne navrhnuté pre chodcov a jedna časť
je navrhnutá ako pojazdná spevnená plocha. Na prekonanie jestvujúcich terénnych
nerovností je navrhnuté terénne schodisko.
Jednotlivé stupne budú realizované z palisád uložených do betónového lôžka a z betónovej zámockej dlažby. V zákrutách sa
uvažuje s oceľovým zábradlím. Z novovybudovaného chodníka sú navrhované dva
priechody pre chodcov, prvý bude za kostolom v smere k bytovému družstvu a pastoračnému centru a druhý na konci ulice.
Oba priechody budú riadne osvetlené. Dnes
ani nie je možné vybudovať nový priechod
pre chodcov bez jeho riadneho nasvietenia.
Vzhľadom k tomu, že táto komunikácia je
pomerne dosť frekventovaná, tak sú na jej
osvetlenie navrhnuté špeciálne svietidlá,
ktoré boli špeciálne vyvinuté pre priechody pre chodcov v mestách a obciach. Vodič
motorového vozidla vidí prechádzajúceho
chodca v tzv. pozitívnom kontraste, to znamená, že chodec je z vodičovho pohľadu
veľmi dobre viditeľný voči tmavému pozadiu (ceste).
V súvislosti s priechodmi pre chodov mesto
mieni ešte zriadiť tieto aj na iných komunikáciách v našom meste. Spomeniem Ul.
9. mája, na ktorej chceme zriadiť až tri

priechody pre chodcov. Prvý oproti Ul. M.
Nešporu, druhý v smere na komunikáciu do
Škorčia, ktorá je značne využívaná obyvateľmi sídliska Kamence a tretí pri Zariadení
pre seniorov a Domove sociálnych služieb.
V danom prípade sa jedná ale o pozemnú komunikáciu III. triedy a súhlas na ich
zriadenie bude potrebný nielen od Okresného dopravného inšpektorátu PZ, ale aj
od správneho orgánu t.j. od Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ
v Žiline. Dané priechody pre chodcov musí
Mesto KNM samozrejme osvetliť. V súvislosti s bezpečnosťou chodcov sa rovnako
musia vybudovať nové chodníky cez trávnatú plochu na pozemku nášho mesta a popri ceste III. triedy - Ul. 9. mája, aby mohli
chodci prechádzať cez cestu z chodníka na
chodník na druhej strane.
Okrem chodníkov sa tiež budú vykonávať
i rekonštrukcie našich miestnych komunikácií a to tých, ktoré sú v najhoršom stave
a to Ul. Kukučínova po firmu Miotis, Štefánikova štvrť, Ul. Matice slovenskej, Ul.
Kollárova, Ul. Kysucká a miestna odbočka
z Neslušskej cesty v smere na Podstránie.
Rovnako sa budú budovať ďalšie spevnené
plochy pri obytných domoch určené na parkovanie motorových vozidiel. Športovcov
poteší skutočnosť, že sa bude meniť palubovka v Mestskej športovej hale, rovnako
boli schválené investičné prostriedky na
zakúpenie nových mantinelov pre florbal
a tiež by sa malo začať s prácami na prípravu
územia pre novú atletickú dráhu. Investičných akcií bolo schválených viac a vrátim sa
k nim v ďalších príspevkoch.

Brána do vesmíru je otvorená
„Projekt musí mať buď romantický názov
alebo názov veľmi zložitý, aby bol schválený.“ takto vtipne nás privítal na slávnostnom otvorení projektu Brána do vesmírnu
riaditeľ Krajskej hvezdárne v Žiline RNDr.
Ján Mäsiar. Môžete posúdiť sami, veď

v pondelok 23. júna svojim hosťom prezentoval úspešné projekty: Brána do vesmíru,
Hviezdne nebo, Cesta planét či Kooperujúca
sieť v oblasti astronomických odborno-pozorovateľských programov. Vďaka týmto projektom sa areál Kysuckej hvezdárne premenil na nepoznanie. Už prechodom cez novú
vstupnú bránu plnú hviezd má človek pocit,
že naozaj vstupuje do vesmíru. Na prvý pohľad zaujme nielen vynovená a zateplená
budova so slnečnými hodinami na priečelí,
ale najmä krásne upravený priestor, ktorého
centrom sú analemické horizontálne hodiny
a okolo nich makety planét v pomerovej veľkosti. Táto časť sa nazýva Cesta planét. Nad
budovou je vybudovaný geopark s názvom
Spoločná minulosť – Ako vznikali Karpaty.

Nájdete tu obrovské skaly, horniny s údajmi o type, lokalizácii a s krátkym popisom.
Hviezdne nebo je naozaj plné hviezd, prednášková miestnosť na vzdelávacie aktivity
má nový strop, ktorý svetelnými efektmi pripomína nočnú oblohu. Riaditeľ sa nezabudol
pochváliť aj novým moderných technickým
zariadením v kupole.
Brána do vesmíru je spolufinancovaná z pro-
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Jana Svrčková, zástupcovia zo slovenských
a českých hvezdární a riaditelia kultúrnych
inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Ing. Juraj Blanár sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí prispeli k úspechu
projektu a slávnostne osadil poslednú časť
analemických hodín. Tieň okamžite ukázal
správny čas, ktorí sme skontrolovali. Pán riaditeľ po úvodných slovách všetkých pozval
do jednotlivých častí, v ktorých sa nachádza-

Mladí záhradkári úspešne prezentovali svoje vedomosti
V stredu 22.5.2014 sa konalo okresné kolo
vedomostnej súťaže žiakov ZŠ Kysúc na
Okresnom výbore Slovenského zväzu záhradkárov v KNM zo záhradkárskej problematiky. Zúčastnili sa ho žiaci zo ZŠ Dolinský potok, Nábrežná, Kysucký Lieskovec
a Ochodnica. Súťažilo sa v dvoch kategóriách
a to I. kategória 10 – 12 roční, II. kategória 13
– 15 roční žiaci. Prví traja z každej kategórie

postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa
konalo 18.6. 2014 v Strednej odbornej škole
záhradníckej v Piešťanoch. V rámci Slovenska sa I. kategórie zúčastnilo 33 žiakov. Z našich detí sa Denisa Fujášová zo ZŠ Nábrežná
KNM umiestnila na vynikajúcom 2. mieste,
Leila Uhríková na 9. mieste a Peregrína Uhríková na 17. mieste, obe zo ZŠ Dolinský potok
KNM. V druhej kategórii sa celkom zúčastni-

OZNAMY

Od 15.6. 2014 vlaky spoločnosti RegioJet
v stanici Kysucké Nové Mesto už nestoja.
V prípade záujmu musí cestujúci z KNM
nastúpiť na vlak v stanici Žilina alebo Čadca.

ZUŠ INFORMUJE

chceme upozorniť rodičov na skutočnosť, že
ak ich dieťa začne od septembra navštevovať
pobočku SZUŠ Martin alebo ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti iného mesta, nebude
môcť navštevovať Základnú umeleckú školu
v KNM a finančná dotácia na žiaka tak nezostane v našom meste, ale bude prakticky
prenesená do mesta Martin.
Vyjadrenia Súkromnej základnej umeleckej
školy o strachu z konkurencie sú neopodstatnené, nakoľko ZUŠ v KNM poskytuje
plnohodnotné umelecké vzdelanie vo všetkých odboroch, ktoré zabezpečuje stopercentne kvalifikovaný pedagogický zbor.
Tanečný odbor má dlhoročnú históriu, počas ktorej sa vyučovali všetky druhy tanca
vrátane moderného, či hip-hopu, s ktorým
plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom
školskom roku.
Okrem toho, že naša škola organizuje tri
celoslovenské a jednu medzinárodnú súťaž,
žiaci sa zúčastňujú aj na mnohých ďalších
súťažiach. Len v tomto roku priniesli do
mesta z celoslovenských a medzinárodných
súťaží 43 ocenení.

Zvesti

lo 38 žiakov. Z našich detí sa Romana Poprocká umiestnila na krásnom 2. mieste, Kristína
Gazdíková má 8. miesto a Dominik Lisko 13.
miesto. Všetci traja sú zo ZŠ Dolinský potok.
OV SZZ ďakuje všetkým žiakom za úspešnú
reprezentáciu Kysúc na celoslovenskej súťaži.
Poďakovanie patrí aj vedúcej krúžku záhradkárov p. Daniele Podolákovej zo ZŠ Dolinský
potok a p. Drahomíre Galgaňákovej zo ZŠ
Nábrežná ako i primátorovi mesta p. Ing. Jánovi Hartelovi za jeho podporu.
Ing. I. Červenec

DETI DEŤOM

KYSUCA s.r.o., Kysucké Nové Mesto oznamuje, že pravidelná odstávka teplej úžitkovej vody bude v období od 28.07.2014
od 06:00 hod. do 31.07. 2014 do 18:00
hod.

V uplynulom období bola zo strany súkromnej ZUŠ M. Haľamovej v Martine podaná
na Mestský úrad v KNM žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska v Kysuckom
Novom Meste. Táto inštitúcia už niekoľko
rokov pôsobí v okolitých obciach, avšak bez
toho, aby boli tieto ich pobočky riadne registrované na Ministerstve školstva SR, a teda
z ich strany nie sú splnené zákonné podmienky na vyvíjanie vzdelávacej činnosti.
Podaná žiadosť sa dostala na júnové mestské zastupiteľstvo, kde bola v prítomnosti
zástupcov oboch škôl prerokovaná.
V zmysle zákona 597/2003 Z. z. § 7a, odst.
4 o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení na účely rozdeľovania a poukázania výnosu dane obciam,
môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť
do zberu údajov len jeden zriaďovateľ ZUŠ.
Z tohto vyplýva, že dieťa môže byť žiakom
len jednej základnej umeleckej školy, ktorá
v zmysle tohto zákona dostane aj finančné
prostriedky na tohto žiaka určené. Preto

li odborní pracovníci alebo členovia astronomického krúžku a tí záujemcom odpovedali
na zvedavé otázky.
Ak ste v Kysuckej hvezdárni boli už dávno
alebo nebodaj nikdy, vrelo odporúčam jej
návštevu. Priestor a aktivity organizácie
vás milo prekvapia. Každý piatok v prípade
priaznivého počasia sa tu po zotmení koná
večerné pozorovanie oblohy.
D. Š.

Mesiac jún
patril našim
deťom, preto
Miestny Spolok sv. Vojtecha
KNM
v spolupráci
s
mestom
pripravil
dňa 11. júna
2014 v Dome
kultúry KNM podujatie pod tradičným
názvom Deti deťom.
V kultúrnom programe sa predstavili
žiaci a klienti: ZUŠ KNM, ŠZŠ KNM,
Mažoretky CVČ sv. Jakuba, CSS Fantázia, mažoretky Asanka a DSS pre deti
a dospelých Čadca – Horelica. Každé
jedno vystúpenie bolo originálne a výnimočné, každý zaujal niečím iným.
Hlavným cieľom však bolo, aby spoločne vystúpili deti zdravé a hendikepované. Bezplatne sálu domu kultúry
poskytlo MKŠS KNM, sponzorom bol
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM, ďalej prispeli Ing. Ján Hartel, Mgr. Dušan
Korman, Ing. Vladimír Macášek.
Na záver by som sa chcela poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto hodnotné podujatie.
Magda Harceková
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SPRAVODAJSTVO

jektov Európskej únie z Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, cezhraničným partnerom je Hvězdárna Valašské
Meziříčí. Cieľom projektu je vzájomná spolupráca v oblasti vzdelávania, vývoja a realizácie inovatívnych vzdelávacích programov
pre rôzne skupiny návštevníkov hvezdární.
Na slávnostné otvorenie bol pozvaný predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, zástupkyňa primátora mesta Ing.

i
Spoločný projekt
Jablunkov a naše mesto budú prezentovať svoju kultúru

MESTO INFORMUJE

Vďaka eurofondom môžete tento rok spoznať kultúru mesta Jablunkov a navštíviť Jablkový deň – festival bez hraníc.
Taký je aj názov spoločného projektu Mesta
Jablunkov a Kysuckého Nového Mesta, ktorý bude realizovaný v mesiacoch júl až október 2014.
Jablunkov má vo svojom logu jabloň s jablkami, preto aj celý program Dňa jabĺk bude
venovaný lisovaniu, krájaniu, sušeniu, pestovaniu či ošetrovaniu tohto šťavnatého
ovocia, ktorému sa v našich klimatických
podmienkach darí. Všetci účastníci festiva-

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať MsÚ KNM, siedmim študentom SPŠ
KNM a firme Reklama Kandrik, ktorí veľkou mierou prispeli k úspešnému priebehu verejnej zbierky Deň slnečníc, konanej
28.5. 2014.
Veľké ďakujem vyjadrujeme všetkým občanom Mesta KNM a širokého okolia,
ktorí dobrovoľným finančným príspevkom podporili klubovú činnosť. Vyzbierané eurá využijeme na rekondičný pobyt
a v boji so sclerosis multiplex.
Magda Vavricová

O čom sa písalo 
vo Zvestiach KNM 7/1994
Mladý dorastenecký reprezentant
Slovenska, atlét ZVK KNM Roman
Hanzel úspešne zastupoval našu
vlasť na svetovej gymnaziáde na
Cypre, kde sa zišla mládež zo 47
štátov celého sveta. Roman časom
1:52,19 prekonal 28 rokov starý slovenský dorastenecký rekord v behu
na 800 m. Dostal sa tak na druhý
stupienok víťazov, víťaz z Alžírska
mal iba o 0,2 sekundy lepší čas ako
náš Roman. Jeho čas mohol byť aj
lepší, ale vo veľmi dusnom a horúcom počasí, keď teplomer ukazoval
niečo nad 30 °C, sa to nedalo.

lu, ktorý sa bude konať 20. septembra, sa
môžu zapojiť do jablkových dielní a budú si
tiež môcť vypočuť prednášky a využiť odborné poradenstvo, ktoré zabezpečia kluby
záhradkárov. Nebude chýbať ochutnávka jabĺčkových dobrôt a rôznych odrôd jabĺk.
V programe festivalu vystúpia folklórne
súbory, kapely, ľudoví remeselníci a iné organizácie z oboch partnerských miest, ktoré odprezentujú kultúru svojho regiónu.
V rámci projektu sa realizujú dve výstavy.
Dolnokysucká päťka (J. Mihálik, S. Luhový,
M. Kandrik, J. Rajtek, K. Kandriková a K.
Harceková) sa predstaví ako prvá v budove starej radnice v Jablunkove. Vernisáž
sa bude konať 1. júla a výstava potrvá do

Oznam pre čitateľov
knižnice

17 júla. Od 2. septembra si budeme môcť
my pozrieť výstavu českej tvorby – fotografií
v dome kultúry.
Cieľom projektu je inicializovať vzájomnú
spoluprácu, poznávanie a rozvoj tradícií
a kultúr oboch národov. Upevniť aktívnu
cezhraničnú spoluprácu a kultúrnu výmenu. Jedným z cieľov projektu je aj zvýšiť
povedomie občanov o kultúre a histórii zúčastnených miest prostredníctvom miestnych periodík. A tak vám aj my v budúcom
čísle prinesieme kvíz o meste Jablunkov. Za
správne odpovede budete môcť získať zaujímavé ceny.
Projekt „Jabkový den – festival bez hranic“,
je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, reg. č. CZ/FMP.16/0382.

FOTOPOSTREH

Mestská knižnica KNM oznamuje svojim
čitateľom, že v mesiacoch júl a august bude
pre verejnosť otvorená nasledovne:
Oddelenie pre dospelých
pondelok-piatok od 9.00 do 17.00 hod.
sobota, nedeľa, sviaty - zatvorené
Oddelenie pre deti a mládež
pondelok-piatok od 10.00 do 17.00 hod.
sobota, nedeľa, sviatky - zatvorené


Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Kysuckom Novom Meste

Žena roka 2013
Kategória:....................................................................................................................................
Meno a priezvisko: ....................................................................................................................
Obec:..........................................................................................................................................
Charakteristika činnosti, dôvod udelenia ocenenia Žena roka 2013:...................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Meno a priezvisko nominujúceho:...........................................................................................
Kontakt na nominujúceho:........................................................................................................
Nominačný list doručte do 20.9. 2014 predsedníčke ÚŽS KNM alebo do Mestskej knižnice KNM, prípadne mailom na: uniazien.knm@gmail.com
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Nová galéria priniesla prvú výstavu Pavol Muška - akvarely
a dekoratívnej tvorbe. Tvorí akvarely, art-protisy a počítačovú grafiku už viac ako 40
rokov. Pôsobí v našom meste, ale jeho diela
nájdete vo viacerých obciach Slovenska, ako
súčasť architektúry budov alebo zbierkového fondu galérií.
Na vernisáži výstavy v Malej galérii Club
22, ktorá sa konala v nedeľu 15. júna, sa
zišlo niekoľko desiatok obyvateľov mesta
a okolia. Návštevníkov a hostí osobne vítal
samotný autor s prevádzkovateľom Clubu

Rekord sme aj tento rok prekonali
Čitateľský maratón, podujatie, ktorého cieľom je propagácia a popularizácia čítania,
sme organizovali v mestskej knižnici už
piatykrát. Toto podujatie si získalo svoju
obľubu medzi deťmi aj pedagógmi. Tento
rok sme mali novinku - čítanie v záhrade
pod košatou lipou, túto možnosť využila
Mgr. Monika Mojtová s dvoma triedami
žiakov zo ZŠ Nábrežná. Do projektu sa zapojili všetky tri základné školy, aj Špeciálna
základná škola a ZUŠ KNM.
Každý rok si pozývame na otvorenie maratónu aj vzácneho hosťa. Tento rok sme
oslovili PaedDr. Pavla Záteka, ktorý naše

pozvanie bez váhania prijal. Pána Záteka
sme pozvali najmä preto, lebo má blízko
k hovorenému slovu. Okrem toho, že je

Jááánošííík prišiel po tristo rokoch
Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Tak
znie výrok, ktorý sa Stanislav Štepka nebál porušiť a už do tretice priviedol na divadelné dosky predstavenie o Jánošíkovi.
Najúspešnejšia inscenácia Radošínskeho
naivného divadla dostala možnosť oprášiť
svoj starý humor a obohatená o ďalšie vtipné perličky rozosmiať divákov. Tí si mohli
13. júna prísť zlepšiť náladu do domu kultúry.
Od úplnej premiéry hry Jááánošííík prešlo
už 44 rokov. Vďaka predstaveniam, ale aj

nahrávkam si už vtedy získala srdcia mnohých divadelných nadšencov a rovnako
dobre sa jej darí aj dnes. Stanislav Štepka
spracoval legendu o našom národnom hrdinovi skutočne originálne. Niektoré javy
schválne zobrazuje naopak. Dámy s radosťou odovzdávajú zbojníkom svoje šperky
a Juraj Jánošík spočiatku nemá záujem
stať sa hrdinom („Tristo rokov bude zo
mňa žiť literatúra a ja ani tridsať!“). V tvorivej fantázii autora sa zrodili také vtipné
repliky, trefné komentáre i slovné hračky,

Za herecké výkony dostali odmenu
(pokračovanie zo str. 1)
Súbor sa zúčastnil mnohých celoštátnych nám pripomínajú ľudí, ktorí nás obklopujú
a medzinárodných prehliadok či súťaží a s ktorými je život veselší. Kubovo môže byť
doma i v zahraničí (Česká republika, Poľsko, hociktorá obec alebo mesto na svete, nielen
Srbsko a Francúzsko). V tomto divadelnom na Slovensku. Má svoje problémy, ktoré
roku súbor Didero v novej zostave „oprášil“ však občania riešia po svojom. A niekedy nie
svoju bývalú divadelnú hru, ktorá pred de- príliš múdro. Ale ako sa hovorí: Hlúposť je
siatimi rokmi zaznamenala úspech a starší zasiata všade, nielen v našej záhradke.
Režisér prosbu riaditeľa MKŠS v KNM p.
diváci si ju vyžiadali aj dnes.
Hra je o Kubovi, chlapcovi z Kubova. Je Juraja Čierňavu a ostatných divadelných
jedným z nás a ostatní obyvatelia Kubova priaznivcov súboru Didero vyslyšal a urobil
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22 Ing. Radom Koreňom. Formou dataprojektorovej prezentácie predstavil svoje dielo
a vývoj tvorby od počiatku až po dnes. Na
záver prezentácie si všetci prítomní pripili
na úspech autora a jeho výstavy, ktorú z väčšej časti tvoria akvarely. Priestor vhodne dopĺňa aj jeden art-protis a veľkoplošná maľba akrylovou technikou. Výstava je širokej
verejnosti prístupná do konca septembra,
v pondelok až piatok od 10.00 do 14.00 hod.
D. Š.
riaditeľom ZŠ Dolinský potok, je vedúcim
divadelných súborov, hercom, scenáristom
a moderátorom. Pán Zátek na úvod deťom
prečítal z knihy Branislava Jobusa Ako
Muflón Ancijáš cestoval na západ. Posmelil
tak ostatné deti a tie sa na svoju príležitosť
stať sa účastníkom slovenského rekordu
tešili. Maratón končil o 15:00 hod., prepočítali sme účastníkov. A aký bol výsledok?
Na naše milé a celkom veselé prekvapenie, rekord sme opäť prekonali: 177 detí
sa zúčastnilo podujatia s názvom Čítajme
si...2014 (o jedného viac ako minulý rok:-)
Na celom Slovensku počas čitateľského maratónu čítalo 37 064 detí, čo je o 743 detí
viac ako minulý rok.
D. Š.
že diváci nedokážu udržať smiech na uzde.
Z pera zakladateľa RND pochádzajú aj texty piesní a charaktery postáv, ktoré dodávajú celej hre ešte väčšiu popularitu. Najmä
monológ zženštilého Tomáša Uhorčíka vyvoláva pobavenie. V závere diela prichádza
zvrat, keď sú obaja zbojníci dolapení. Nie
však vrchnosťou, ale ošetrovateľmi zo psychiatrickej liečebne, z ktorej postavy ušli!
Záujem o toto predstavenie sa nedal prehliadnuť ani prepočuť. Herci predviedli
svoje schopnosti u nás až dvakrát a po
oboch výkonoch ich čakalo zaslúžené standing ovation.
Dominika Chrastová
dobre. Kuboviny „v novom“ sa páčili nielen
divákom, ale aj porotám. Tie ich odporučili až na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku Zlatá priadka – Šaľa 2014 a súbor
za vynikajúci, detský a hravý výkon získal
Diplom a vecnú cenu NOC Bratislava za
invenčné spracovanie ľudových rozprávok.
Súbor sa tak zaradil medzi najlepšie detské
divadelné súbory na Slovensku. Preto vybrať
a nacvičiť novú hru v budúcej sezóne bude
veľmi ťažké.
Pavol Zátek
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V našom meste vznikla nová galéria. Je neveľká, preto má prívlastok „malá“ a nachádza sa v reštaurácii Clubu 22 na Nábrežnej
ulici. Autorom myšlienky vytvoriť nový
priestor, kde by sa mohli prezentovať kysuckí umelci, je Pavol Muška. Ten sa zároveň
stal prvým vystavujúcim umelcom.
Akademický maliar Pavol Muška študoval
na VŠVU v Bratislave. Je predsedom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Venuje sa maľbe, monumentálnej

abc

Naši deviataci preukázali výborné znalosti, najmä z matematiky
Výsledky celoslovenského testovania žiakov
9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2014
Dňa 12. marca 2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania uskutočnil
celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
základných škôl. Testy písalo 42 027 žiakov
z 1 448 základných škôl. Žiaci boli testovaní
z predmetov matematika, slovenský jazyk
a literatúra. Úlohy v testoch boli zamerané na
logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu
poznatkov v praktických súvislostiach. Objektívnosť priebehu testovania bola tak, ako aj
v predchádzajúcich rokoch, zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol
počas testovania prítomný učiteľ z inej školy.
Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2014 vykonávala na 113
základných školách Štátna školská inšpekcia.

Priemerná úspešnosť testu z matematiky
bola 54,67 %. Výsledky žiakov z matematiky
vo všetkých krajoch sú na úrovni národného
priemeru. Najúspešnejší v matematike sú
žiaci z okresu Kysucké Nové Mesto (66,9 %),
najmenej úspešní z okresu Veľký Krtíš
(40,9 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto
okresov v matematike je 26 %. Pri rozdelení
žiakov podľa výsledkov v teste z matematiky
od najúspešnejších (tí, čo dosiahli aspoň 80 –
100 %) sa ukazuje, že najviac najúspešnejších
žiakov je v okresoch Kysucké Nové Mesto,
Snina, Medzilaborce. Zároveň sa potvrdila
súvislosť a korelácia medzi úrovňou nezamestnanosti v okrese a dosiahnutej úspešnosti žiakov v danom okrese. S rastom nezamestnanosti v okrese stúpa podiel skupiny
najmenej úspešných žiakov v teste.
Priemerná úspešnosť testu zo slovenské-
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Stredná Amerika očami mladých ľudí
Týždeň pred maturitami navštívil SOŠ strojnícku v KNM mladý študent z Kostariky.

V rámci svojich štúdií a ciest po Európe vyučuje angličtinu a popri tom dáva hodiny

španielčiny. Josue Tuz po privítaní riaditeľom školy Mgr. Ing. Ondrejom Holienčíkom
sa zúčastnil na praktickom vyučovaní, kde
obdivoval práce študentov študijného odboru umeleckoremeselné spracovanie kovov –
umelecký kováč. Učitelia školy zorganizovali
besedu so žiakmi prvých ročníkov. Nechýbala ani krátka prezentácia štátu v Strednej
Amerike – Kostariky, jej dejín a zaujímavostí.
Študenti sa oboznámili s národným symbolom štátu – srnkou Bambi a kostarickou
kávou, ktorá je považovaná za jednu z najlepších káv na svete. Vypočuli si tiež príbeh
o národnom hrdinovi Juanovi Santamaria.
Bol to vojak, oficiálne uznaný ako národný hrdina svojej krajiny. Štátny sviatok

Svoje zážitky zdieľali s kamarátmi a rodičmi
V tomto školskom roku sa žiaci ZŠ Nábrežná zúčastnili Školy v prírode v Terchovej
v dvoch turnusoch.
O veselý a zaujímavý program sa postarali pani učiteľky Mgr. Jarmila Bandurová,
Mgr. Renáta Vlčková, Mgr. Elena Perďochová, Elena Vlčáková, pani vychovávateľka Agi Novotná a animátorky Petra, Mirka,
Katka. V pohotovosti bola aj zdravotná
sestra pani Magdaléna Kolembusová, ktorá našťastie pre nás všetkých nemala veľa
práce.
Pani učiteľka Mgr. Renáta Vlčková vytvorila na stránke našej školy stránku Veselá
školička. Bola určená pre všetkých rodičov,
kamarátov, spolužiakov a všetkých zvedav-

cov. Tí mohli spolu s nami prežívať školu
v prírode deň za dňom. Prostredníctvom
rubriky Napíšte nám sme sa spájali s našimi priaznivcami. Každý deň sme si našli čas
na to, aby sme si odkazy nielen prečítali, ale
aj na ne odpovedali. Cez okienko fotogalérie sa mohlo každé zvedavé oko pozrieť na
naše zážitky.
Medzi aktivity Veselej školičky patrili turistické vychádzky, návšteva Dinoparku a lanového parku, wellness, opekačka, súťaže,
beseda s horským vodcom Jozefom Bardym, základy jazdectva, športové aktivity,
miniZOO, výstup k soche Jánošíka, múzeum J. Jánošíka, Terchovský betlehem, miss
Bosorka, rozlúčková diskotéka. A pri tom

ho jazyka bola 62,00 %. Výsledky žiakov zo
slovenského jazyka a literatúry vo všetkých
krajoch sú na úrovni národného priemeru.
Žiaci, ktorí v testoch z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry dosiahli súčasne
úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky
pri splnení všetkých podmienok prijímacieho
konania.
Naše mesto však zaznamenalo ešte jeden
úspech. Pri štatistickom vyhodnotení priemernej úspešnosti školy pri oboch testoch
sa Základná škola Nábrežná umiestnila na
5. mieste v porovnaní s ostatnými slovenskými školami. Žiakom k týmto úspechom gratulujeme a zároveň prajeme veľa úspechov na
škole, ktorú si vybrali pre ďalšie vzdelávanie.
MŠVVaŠ SR
v Kostarike, Juan Santamaria deň, sa koná
každý rok 11. apríla.
Kostarika sa odlišuje od iných krajín svojim
jasným dôrazom na vzdelávanie. Tomu sa
venuje presne 14 článkov ústavy. Študenti si
zároveň precvičili angličtinu, pretože otázky
smerované na Josua museli byť v anglickom
jazyku. Boli zvedaví hlavne na futbal, jedlo
a zvyky tamojších ľudí.
Všetci prítomní na besede sa zhodli na tom,
že forma prezentácie v anglickom jazyku
bola pre nich veľkým prínosom. V budúcnosti by sme chceli zorganizovať podobnú
besedu, aby si študenti opäť mohli precvičiť
angličtinu a zároveň sa oboznámiť s takou
úžasnou a pre nás ďalekou krajinou ako je
Kostarika.
Štefan Belka
všetkom sme nezabudli ani na vyučovanie.
Každý deň sme spoločne ukončili povesťou
o okolitých hradoch na dobrú noc.
Na záverečnom večierku sme boli všetci
obdarovaní veselým diplom a milým darčekom. Ako bonus získal každý účastník školy v prírode DVD s videami a fotografiami.
Mgr. Jarmila Bandurová
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Túlajte sa s Centrom voľného času po Slovensku aj Chorvátsku
Centrum voľného času KNM pripravilo letný
tábor s dennou dochádzkou pod názvom Túlavý autobus.
Už názov vystihuje jeho zameranie. Okrem
rekreačného oddychu je tábor zameraný na
spoznávanie Slovenska. Navštívime región
Turiec, Liptov, Kysuce, Bojnice, Žilina a iné
krásne miesta Slovenska. V rámci programu
je pripravená aj návšteva kúpaliska a rôznych historických a prírodných zaujímavostí.
Termín: I. turnus od 14.-18. júla 2014;
II. turnus od 11.-15. augusta 2014

Miesto: zraz všetkých účastníkov bude denne od 7.30 do 8.00 hodiny v budove v CVČ.
Predpokladané ukončenie činnosti denne do
16.00 hod.
Poplatok: 65 € zahŕňa cestovné, vstupné,
1x teplá strava denne, materiál na činnosť,
poistenie.
Centrum voľného času v KNM už niekoľko
rokov organizuje aj letný pobyt v Chorvátsku v Bibinje v troch turnusoch. Voľné miesta sú ešte na I. turnus od 4. 7. do 26. 7. 2014

- 23 dní, 390,- € a na III. turnus od 10.8. do
24.8.2014 - 15 dní, 290,- €.
Ubytovanie je zabezpečené v stanoch v súkromnom kempe v tesnej blízkosti mora.
Program bude zameraný oddychovo-rekrea
čne, na zdokonaľovanie v plávaní, slnenie,
loptové hry, vychádzky do blízkeho okolia,
návštevu mesta Zadar, prehliadku historických pamiatok. Prihlásiť sa môžu deti a mládež.
Prihlášky a bližšie informácie o oboch táboroch v CVČ alebo t. č. 4213294, 0911383140.

Je tu koniec školského roku 2013/2014. Bol
to rok náročný a pre žiakov prichádza opäť
odpočinok v podobe prázdnin. Žiaci museli
počas roka zvládnuť množstvo vedomostí.
O úspešnosti vzdelávacích výsledkov školy
svedčí aj fakt, že všetci žiaci 9. roč. boli prijatí
na SŠ v 1. kole.
Na našej škole sa vo veľkej miere venujeme
talentovaným žiakom. Zúčastnili sa mnohých súťaží, olympiád (MO, Pytagoriáda, FO,
OSJL, OANJ, ONEJ, BiO, GEO, DEO, Biblická
olympiáda, Vianočný zvonček, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole,
výtvarné a športové súťaže), v ktorých získali
veľa popredných umiestnení.
Bohatá je aj mimoškolská činnosť. Na škole aktívne pracuje Školský parlament. Žiaci
absolvovali lyžiarsky a snowboardový kurz,
plavecký kurz, školu v prírode a množstvo
exkurzií doma i v zahraničí. Zúčastnili sa kultúrnych podujatí a besied (divadelné predstavenia, výchovné koncerty, besedy). Zapojili
sa do projektov (Školy podporujúce zdravie,
KOMPARO, Projekt cezhraničnej spolupráce medzi školami, Mladý vedec, Integrované
kariérne poradenstvo, Záložka do knihy spája školy, Detský čitateľský maratón, Správaj
sa normálne a mnohé iné). Spolu s učiteľmi

a rodičmi pripravovali pre verejnosť kultúrno-spoločenské a športové podujatia (Katarínsky ples, Vianočné trhy, súťaže Zdravá
škola, Krížom-krážom, slávnostná akadémia
ku Dňu matiek – vystúpenie školského divadelného súboru SIMSALABIM atď.). Navštevovali množstvo krúžkov (443 žiakov

Merali si sily v trojboji

ný Vadičov, Snežnica, Radoľa a Nesluša.
O tom, že naše deti vedia športovať a nie
sú len počítačoví a televízni maniaci svedčia aj ich veľmi dobré výkony na športovisku. Zlaté, strieborné a bronzové medaily si
našli svojich majiteľov a putovný pohár si
odniesli žiaci zo ŠKD Radoľa. Na druhom
mieste sa v celkovom hodnotení umiestnil
ŠKD pri ZŠ Nesluša a tretí skončil ŠKD pri
ZŠ Snežnica.
Veľká vďaka patrí rodičom našich detí, ktorí boli nielen našimi rozhodcami, divákmi,
ale aj sponzormi a to hlavne p. Kormancovi, Vavrovi, Míchnemu a Vojtekovi a p. Me-

I tento školský rok sme pokračovali v rozbehnutej súťaži o „Pohár riaditeľa školy
v atletickom trojboji ŠKD.“ Už po štvrtýkrát si mohli žiaci zmerať sily v športových
disciplínach: beh, skok z miesta a hod kriketovou loptičkou, deti zo školských klubov
v našom regióne. Táto júnová súťaž má už
svoje miesto v aktivitách školských klubov
a o záujme zúčastniť sa jej svedčí aj počet
súťažiacich, tento rok to bolo viac ako 80
detí. Prišli k nám žiaci zo ŠK pri ZŠ Hor-
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v krúžkoch rôzneho zamerania: športové, prírodovedné, šikovných rúk, technické, spoločenskovedné). Naši pedagógovia vedú, resp.
pomáhajú viesť i mestské športové oddiely
(šachový, florbalový, futbalový, hádzanársky, mažoretky, stolnotenisový oddiel - tento
prvýkrát v histórii mesta v tomto roku postúpil do najvyššej mužskej súťaže - Extraligy).
Aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami museli za pomoci liečebného

pedagóga, asistentov učiteľa a našej internej logopedičky zvládnuť učivo primerane
ich zdravotnému stavu. Tiež pani kuchárky
v školskej jedálni to nemali ľahké. Veď variť
pre viac ako 300 žiakov, ktorí majú rôzne
chute, to nie je ľahké. Pani vychovávateľky
v školskom klube detí sa dokázali po vyučovaní so žiakmi „popasovať“ s domácimi úlohami
a zmysluplne im vypĺňať voľný čas, za čo im
tiež patrí vďaka.
Ani cez prázdniny škola nebude zatvorená.
K dispozícii bude športový areál a telocvične,
ktoré počas školského roku a prázdnin využívajú žiaci a široká verejnosť v meste. Škola
tak pomáha mestu poskytovať deťom a verejnosti priestor na voľnočasové aktivity. Škola
za posledných 10 rokov dokázala sponzorsky
a za pomoci rodičov a mesta investovať do
areálu 43 000 €.
Vedenie školy úprimne ďakuje všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom
za zodpovedne vykonanú prácu, mestu, rodičom, Rade školy i sponzorom za spoluprácu,
žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.
Dosiahnuté úspechy nás zaväzujú a sú výzvou
na ďalšie napredovanie školy k spokojnosti
žiakov a rodičov.
Mgr. Igor Ševec
kyňovej, Mičianovej, Okuliarovej, Koreňovej a Kotrčovej.
Mgr. Dana Grajciarová
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ŠKOLSTVO

ZŠ Clementisova bilancuje uplynulých 10 mesiacov

SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz z očí
vypadlo,
Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plamienok
sviečky tíško horí.
Šťastie súdené nám s Tebou nebolo,
odišiel si od nás veľmi priskoro.
Čas plynie, bolesť v srdci trápi,
len Teba už nenavráti.
Dňa 7.7. 2014 si pripomíname 14. smutné
výročie úmrtia
Stanislava HLINU z Nesluše
S láskou spomínajú rodičia, sestra Lenka
a ostatná smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Už zmĺkli ústa, prestalo srdce biť,
nebolo lieku, aby s i mohol žiť.
Telo už odpočíva, no v našich srdciach
je spomienka na Teba stále živá.
Dňa 19.7. 2014 si pripomenieme 6. výročie úmrtia
Róberta URBANA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry s rodinami, vnúčatá,
pravnúčatá a celá rodina.
Dňa 30. júna sme si pripomenuli prvé smutné
výročie úmrtia a nedožitých 86 rokov našej
milovanej manželky, matky, starej matky
Oľgy BRODŇANOVEJ
S láskou a modlitbou spomína smútiaca rodina.

Dňa 12.7. 2014 si pripomenieme nedožité 70.
narodeniny našej mamy
Anny FUJÁKOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou spomína celá rodina.

Dňa 11.7. 2014 si pripomíname 10. výročie
úmrtia milovaného manžela a otca
Jána MICHALÍKA z Kysuckého N. Mesta
S úctou a láskou spomína manželka a syn Ján.

Ani po rokoch v srdci bolesť neutícha
a v oku slza nevysychá.
Že čas rany zahojí, to je len klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Dňa 13.7. 2014 si pripomenieme 7. smutné
výročie, čo nás navždy opustila
Monika ŠULGANOVÁ z Kys. Nového Mesta
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.

Dňa 16.6. 2014 sme si pripomenuli smutné
10. výročie, čo nás náhle a navždy opustila
Magdaléna MAJCOVÁ
S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia,
dcéra s rodinami a ostatní známi.

Evka MICHELOVÁ
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu s láskou
spomínajú.
Rodičia, brat.

Dňa 6. júna 2014 sme si pripomenuli smutné
1. výročie úmrtia a nedožité 81. výročie
narodenia našej milovanej
Irenky KRIŠTIAKOVEJ z Dunajova
S hlbokou úctou a láskou spomína pozostalá
rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Očiam si odišla,
v srdci si ostala.
Dňa 13.7. uplynie 9 rokov, ako nás upustila
naša mama a starká
Eva ŠKORVAGOVÁ.
Spomína dcéra Gabriela a vnuk Erik

Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Teba ostávajú v nás.
Dňa 24.6. 2014 sme si pripomenuli 9. výročie
úmrtia otca, dedka
Jozefa KOYŠA
S láskou spomínajú dcéra s rodinou, synovia
a vnúčatá.
Navždy Ťa všetci v srdci máme, s láskou a úctou
na Teba spomíname.
Dňa 24.7. 2014 si pripomíname 20. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš otec, manžel,
svokor a starký
Alexander ĎURANA z Dolného Vadičova
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.
Keď brána života zatvorí sa veľkým kľúčom,
vtedy v mysli vynárajú sa nám spomienky
a žiješ už len v našich snoch.
Táto spomienka patrí nášmu drahému otcovi
Palkovi BUČKOVI z Kys. Nov. Mesta
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 14.7. 2014 si pripomenieme štvrté výročie
úmrtia môjho manžela, otca, starého otca
Michal PETRUŇA
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Manželka, synovia, vnučky.

Zvesti
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POĎAKOVANIE
Mal nás všetkých rád a chcel ešte veľmi žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď nás navždy opustil.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás
28.4. 2014 vo veku 57 rokov opustil náš
milovaný manžel, ocko, zať, švagor a brat
Ján PINČIAR
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
kolegom a známym za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Zároveň poďakovanie
vyslovujeme Vdp. farárovi Mgr. Jánovi
Uskobovi za dôstojnú pohrebnú rozlúčku.
Manželka, deti a celá smútiaca rodina.
Dňa 20.5. 2014 nás vo veku 61 rokov navždy
opustil manžel, otec, dedko, brat, švagor, strýko
Milan KUBIČKA
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
priateľom, susedom, kolegom a známym za
prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na
poslednej rozlúčke. Za dôstojnú rozlúčku
ďakujeme primátorovi Ing. J. Hartelovi, p.
farárovi J. Uskobovi a pohrebníctvu Michala
Pošteka.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou na Teba
spomínať.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa
2.6. 2014 vo veku 80 rokov dotĺklo láskavé
srdce našej manželky, mamy, babky, prababky,
sestry a švagrinej
Anny SALÁTOVEJ, rod. Čelkovej
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pohrebníctvu
Michala Pošteka. Navždy zostane v našich
srdciach. Smútiaca rodina.
Spomienka na profesora J. Tarábka
Dňa 1.6. 2014 zomrel vo veku 96 rokov rodák z KNM profesor Jozef Tarábek.
Narodil sa 8. júla 1918. V KNM vychodil základnú školu a potom študoval na
Štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Žiline. V roku 1944 ukončil štúdium na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave odbor biológia, geológia a zemepis. Ako
stredoškolský profesor najskôr učil v Novom Meste nad Váhom, neskôr v Žiline
a Čadci. Do nášho mesta sa vrátil v roku 1958 učiť na Jedenásťročnú strednú školu,
terajšie gymnázium. Tu učil do roku 1980 a ešte dva roky pracoval ako externý
profesor. Pôsobil nielen ako pedagóg, ale aj ako ochranca prírody a publicista. So
svojim priateľom Viliamom Galvánkom sa podieľal na zborníkoch Kysucké Nové
Mesto kedysi a dnes. Bol tiež tajomníkom okresnej požiarnej jednoty, poslancom
MsNV a zasadal v senáte okresného súdu ako sudca z ľudu. Bol dlhoročným
predsedom Urbariátu v KNM a funkcionárom miestneho spolku Matice slovenskej.
Mestské zastupiteľstvo v KNM mu v roku 2000 udelilo čestné občianstvo mesta.
Česť jeho pamiatke.

Zvesti

NARODENIE DETÍ
Tobiaš Schubert, Romana Minárová, Ján Čuntala, Katarína Potočárová, Juraj Macášek, Bibiána Beharková, Lucia Plošticová,
Alexandra Poliačková, Lucia Suchoňová, Simon Oravec, Nikolas
Vlček, Liliana Antecká, Natália Gáboríková, Matej Kormanec,
Natália Horáková, Anna Mária Kúdeľová, Jakub Chvíľa, Tomáš
Tabaček, Juraj Škorík, Michaela Králiková, Tomáš Ďurina.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Miloš Oravec a Jana Kubicová
Peter Vlček a Iveta Kubaščíková
Marcel Fuják a Miroslava Mrvečková
Miroslav Hrivík a Zuzana Špircová
Bc. Juraj Belica a Petra Ponechalová
Ing. Lukáš Obál a Michaela Urbanová
Adrián Kormanec a Ing. Alena Purašíková
Martin Hajnik a Kristína Cerchlanová
Vladimír Klučiarik a Mgr. Miroslava Červencová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Dňa 6.7. 2014 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia
Rudolfa KUBICU z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá
a ostatná rodina.

OPUSTILI NÁS

Karol KMEŤKO
Alžbeta FRÝVALDSKÁ
Mária ŠUJANSKÁ
prof. Jozef TARÁBEK
Anna SALÁTOVÁ
Štefánia BULKOVÁ
Miroslav KULA
Zdenek MIKURDA
Margita VOJTEKOVÁ

 73 rokov
 70 rokov
 84 rokov
 95 rokov
 80 rokov
 92 rokov
 57 rokov
 61 rokov
 82 rokov

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

5.7.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

6.7.2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

12.7.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

13.7.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

19.7.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

20.7.2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

26.7.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

27.7.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297



INZERCIA
a	Predám kachle klobky, kúriť aj variť možno. Dohoda istá. 0904
444489.
a	Predám 3-izbový byt. Novostavba, prízemie, 2 vchody, vlastné
kúrenie, 2xWC, 74m2. T.č. 0908 911041
a	Predám pištoľ, vzor 70, po tlakovej skúške, 3 zásobníky, puzdro
a krabička nábojov. 0948426454
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vá, Dolinský potok 966, 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 7/2014 spolu s na-

Správne znenie tajničky z čísla 6/2014 znie:
„...slnko, zmiznú hviezdy.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anton Bilík, Kollárova 894,
KNM – 6,00 €, 2. Daniela Vlčková, Bud.
Lehota 86 – 5,00 €, 3. Zuzana Habruno-

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

lepeným kupónom doručte na MsÚ KNM
– Referát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 07. 2014.

Aischylos .............................................................................................

7

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

N O V ÉH O M ES TA

dokončenie v tajničke krížovky

košina,
grécka
ekipa,
okresný Ludolfovo
pohrebná
Els, Aira, výbor (skr.)
číslo
obeta
Atacama

pletená
ohrada
na voze

tiež

morský
živočích

preliezaj

piekol
na
povrchu

prestáva
žiť

2. časť
tajničky

Amatérska
atletická
asociácia

samica
capa

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

česká rieka

1. časť
tajničky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

okraj
role

plošná
miera

české
mesto
3. časť
tajničky

garancia
družstvo
pretekárov
rastlinné
maslo
mongolský pastier

koniec
vodného
toku

malá os
pobrežná
pláž

vrana
(zdrob.)

hľa
ovsienka
(bot.)

rodinný
dom
(skr.)

rakúske
sídlo
obchodná
cena

ach

Aircraft
Carrier
Alliance

nízky
kopec

losovanie

čílska púšť

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 6/2014 znie: „korytnačky“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Magduška Trnková, Nešporova 1205, 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 31.7. 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
ValérVendrinský
20.7. 2014, získa vecnú odmenu.
Tento mesiac hráme aj o vstupenky na kolotoče, preto nezabudnite
pripísať k adrese telefonický kontakt!

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

P
P
P
P
P
P
P
P
P

1. Zvyšok po horení.
2. Nástroj na pílenie.
3. Ošípaná.
4. Pomáhanie.
5. Horské jazero, oko.
6. Náplň do koláčov.
7. Psí zápach.
8. Opak ľavého.
9. Remeselník v pekárni.

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

Zvesti
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(pokračovanie zo str. 1)
Škôlkari za asistencie PaedDr. Zuzany Vojso- čuli informácie o prevencii voči požiarom,
vičovej súťažili v štyroch disciplínach v behu ktoré im prezentovali členovia DHZ z KNM
vo vreci, v chôdzi na chodúľoch, v hode na a DHZ Rudina. Malých športovcov veľmi
cieľ a v slalomovom behu. Športové výkony zaujali ukážky požiarnej techniky. Spokojní
mohutným pokrikom a potleskom povzbu- z pekne a aktívne stráveného dňa odchádzali
dzovali z tribúny štadióna kamaráti z mest- späť do svojich materských škôl.
ských MŠ. Nebolo dôležité vyhrať, ale zúčast- Za úspešný priebeh podujatia poďakovanie
niť sa. Všetci súťažiaci po skončení podujatia patrí hlavne sponzorom akcie Damiánovi Exdostali okrem tričiek s emblémom projektu nerovi, riaditeľovi OZ Zober loptu, nie drogy.
a znakom zvieratka svojho družstva, občer- Poďakovanie patrí aj Ing. Jánovi Hartelovi,
stvenie a sladkú odmenu od hlavného spon- primátorovi KNM, Ing. Anne Mičianovej,
zora podujatia. Počas prestávky si deti vypo- starostke Obecného úradu Rudina, Bc. Ju-

rajovi Čierňavovi, riaditeľovi MKŠS KNM,
Ľudovítovi Hochovi DHZ KNM a Mgr. Erike
Pochybovej DHZ Rudina.
D. Š.

umiestnili na stupni víťazov. Kadetky s choreografiou „Deti ráje“ získali krásny titul I. vicemajster SR, „Perníková chalúpka“ v podaní
junioriek baton – II. vicemajster SR a rovnako
aj seniorky baton a ich „Karneval“ získali titul
II. vicemajster SR. Tieto výborne umiestnenia automaticky posúvajú celú výpravu na
MS a ME do chorvátskeho mesta Poreč v auguste 2014. Srdečne ďakujeme nášmu zriaďovateľovi MKŠS v KNM za celoročnú podporu, tiež všetkým rodičom, menovite rodine
Mihalcovej, Gazdíkovej, Stolárikovej, Marči-

šovej a Čelkovej za finančnú podporu. Veľká
vďaka patrí trénerkám Zuzke Ševčíkovej, Gabike Pavlusovej, Majke Barajovej, Janke Kriváčkovej, Mirke Šaranovej, Mirke Jurekovej
a Gabike Kyzekovej a samozrejme všetkým
dievčatám za úspešnú reprezentáciu mesta.
Touto cestou chceme osloviť všetkých, ktorí
by nám vedeli finančne pomôcť pri organizácii a zabezpečení účasti na už spomínaných
MS a ME v Chorvátsku. Už teraz srdečne ďakujeme.
Ing. Zuzana Gajdošová a Antónia Vnuková

Priniesli deväť medailí
(pokračovanie zo str. 1)
V sobotu sa konala súťaž v malých formáciách a pre súbor vybojovali dievčatá tituly: 2 x
I. vicemajster SR – sólo baton deti Zuzka Stoláriková, sólo baton kadet Emka Hermanová,
4 x II. vicemajster SR – trio baton junior, mini
baton junior, mini mix junior a sólo 2 baton
senior Lucka Čelková. Nedeľa patrila veľkým
choreografiám, na štart sa pripravili 3 veľké skupiny aj zo súboru Asanka a všetky sa

14 vrcholov Kysuckých Himalájí opäť zdolalo trinásť zdatných turistov
V dňoch 7. - 8.6. 2014 sa konal XII. ročník
diaľkového prechodu nazvaného Kysucké Himaláje. V tomto roku boli odštartované dve
kategórie: klasický variant A, 83 km s prevýšením 3 900 m a zľahčený B variant, 65km
s prevýšením 2 500 m.
V pivárni na Suľkove sa túry končili a slávnostne sa odovzdávali diplomy turistom.
S veľkým napätím sa čakalo, ako budú postupne prichádzať adepti zdolania všetkých
14-vrcholov trasy A. Po viac ako 9 hodinách
okolo pol štvrtej najskôr dorazil Marián Koleno, ktorý trasu absolvoval už po tretíkrát,
ďalej potom po štvrtej prišiel Marcel Čelko po
prvý, Vlado Šadlák po šiestykrát. Okolo šiestej Július Peťko po piatykrát. Potom už po desiatej prišla skupina 6 diaľkoplazov s troma
ženami. A na záver okolo jedenástej hodiny
prišli sprievodcovia Teo Braciník po siedmykrát, Ing. Dušan Šrenkel po tretí a skoro pätnásťročný Patrik Hyll, ako zatiaľ najmladší,
komu sa to podarilo. Vynikajúce výkony podali aj ďalší, ktorí absolvovali rôzne kombinácie trás či štrnásť vrcholov B trasy. Tento
rok sa zúčastnili aj prieskumníci na horských
bicykloch, ktorí morálne podporovali účastníkov, ktorých na trase stretávali.
Poďakovať treba aj Evke Braciníkovej, ktorá
zabezpečovala prepravu batožiny, Erichovi
Kameňovskému, ktorý zabezpečil výrobu dip-

lomov, Radovanovi Majcherovi s RM-sportu
ako aj Silvestrovi Pastvovi z firmy Instal. Taktiež vedeniu firmy Kinex, ktorú na tejto akcií
reprezentovali bratia Galvánkovci, ktorým
ďakujeme za výrobu tričiek pre našich sprie-

vodcov s logom „KH“. Ďalej patrí vďaka aj Márií Ondruškovej s personálom suľkovskej pivárne za vynikajúcu obsluhu a výdaj chutných
klobás. Celkom sa akcie zúčastnilo 57 turistov
aj napriek predpovediam o horúcom počasí to
bolo skoro ideálne počasie podľa našich predstáv. Takéto náročné akcie sa nedajú robiť bez
podpory turistického oddielu ŠKT KNM, ktorý je od roku 2009 členom MŠK KNM, mesta
ako aj priazne pre šport od pána primátora
Ing. Jána Hartela. Touto cestou im veľmi pekne v mene všetkých členov ďakujem.
Žabka František

INZP1/14
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ŠPORT

Najmenší VZALI LOPTU

15.6. - 15.09. 2014
Malá galéria Club 22
Pavol Muška - akvarely
Výstava z tvorby akademického maliara
Pavla Mušku - akvarely.

4.7. 2014, 7:00 – 10:00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

V rámci Kysuckého
kultúrneho leta 2014
vystúpi folklórny súbor Drevár z Krásna
nad Kysucou.

1.7. - 31.8. 2014
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
Jedenásty ročník súťaže v riešení a lúštení hádaniek a hlavolamov. Hárok s letným
lúskaním si môžete vyzdvihnúť v knižnici.

6.7. 2014, 17:00 h.
Námestie slobody
Ľudová hudba Capkovci
V rámci Kysuckého kultúrneho
leta
2014 v nedeľu
vystúpi ľudová
hudba Capkovci zo Skalitého.

18.7. 2014, 06:00 09:00 h.
Poliklinika KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca. Darcovia pred odberom musia dodržať potrebnú diétu. Kontakt: 041/4604281

KULTÚRNE SPEKTRUM

1.7. - 31.8. 2014
Mestská knižnica KNM
Straty a nálezy
Výstava všetkého, čo
ste si zabudli v knižnici,
v knihách a najnovšie aj
v biblioboxe. Fotografie, oblečenie a ostatné veci radi vrátime pôvodným majiteľom.

13.7. 2014, 17:00 h.
Námestie slobody
Folklórny súbor Drevár

20.7. 2014, 19:00 h.
Námestie slobody KNM
Rómeo a Júlia
V rámci Kysuckého kultúrneho leta sa
predstaví divadelný súbor Babylon s predstavením Rómeo a Júlia.

BAŽANT KINEMATOGRAF 2014

Premietanie filmov českej a slovenskej kinematografie zadarmo a pod holým nebom na Námestí slobody.
21.7. 2014, 21:30 h.
Fair play
Film sa odohráva v Československu
v osemdesiatych rokoch. Mladá šprintérka
Anna sa stane členkou Strediska vrcholového športu a má šancu kvalifikovať sa na
olympijské hry. Jej matka a tréner dozerajú
na jej tvrdú prípravu a začnú Anne podávať
anabolické steroidy.

konca je pre neho ochotný aj zomrieť. Je
totiž presvedčený, že keď budú hráči plniť
jeho pokyny, úspech sa dostaví.
23.7. 2014, 21:30 h.
Tigre v meste

Svieža a netradičná komédia s prvkami
detektívneho trileru. Traja kamaráti sa
stretávajú vo svojej obľúbenej krčme U nosorožca. Jeden z nich sa rozhodne odtajniť
svoju lásku a zapletie sa do udalostí, ktoré
od základu zmenia nielen jeho život.
24.7. 2014, 21:30 h.
Kandidát
Politická fraška, ktorá má veľmi blízko
k realite. Odohráva sa počas dvoch mesiacov prezidentskej kampane.

22.7. 2014, 21:30 h.
Okresný prebor
Film rozoberá dilemu muža, pre ktorého je
futbal najdôležitejšou vecou v živote. Do-

JAKUBOVSKÉ HODY 2014
SOBOTA 26.7. 2014
10:00 Slávnostný sprievod
10:30 Otvorenie Jakubovských hodov - Koncert dychovej kapely Nová Kysučanka
11:00 
17. ročník Beskyd Rallye –
Spanilá jazda veteránov
11:30 Štefan Belák – hudobný program
13:30 N
 iagara, Asanka, Vajčovská muzička, Vajčovky
14:30 Zumba s Monikou
16:00 Šašaráda so Šašom Marošom

17:30 So Far – koncert skupiny z Kysuckého Nového Mesta
19:00 Kysucká muzika – folk rockový koncert
21:00 POLEMIC
22:00 Funky emotions – piesne 60., 70., 80-tych rokov
NEDEĽA 27.7. 2014
11:00 FS Jedľovina
13:00 Kysucké žubrienky, Margaréty, Kysuckí junáci, Zborovanka, Kysucká vrchárska heligónka
15:00 FS Lehoťanka
16:00 ŠTEVO HRUŠTINEC A JURO CHLEBANA

ZVESTI Kysuckého Nového Mesta, regionálny mesačník. Vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto
Redaktor: PhDr. Dušana Šinalová. Redakčná rada: primátor mesta Ing. Ján Hartel, Miroslav Piňák, PhDr. Dušana Šinalová,
PaedDr. Pavol Zátek. Redakcia: MsÚ KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00314099, mail: zvesti@
kysuckenovemesto.sk. Uzávierka príspevkov: 20. júl 2014. Redakcia má právo neuverejniť príspevky, ktoré sú v rozpore
s novinárskou profesijnou etikou a vyhradzuje si právo krátiť príspevky, resp. neobjednané rukopisy neuverejniť. Redakcia
nezodpovedá za obsah inzercie a názory čitateľov. DTP a tlač: Reklamný servis s. r. o., EV 3037/09, ISSN 1337-7949.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

12

ROČNÍK XXI. • JÚL 2014

