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Na konci každého
príbehu zazvonil zvonec

Hlavnou témou boli
ľudové rozprávky
ValérVendrinský

Rozprávkový kolovrátok rozkrútili deti
z obvodu KNM dňa 26. 2. 2015 v Mestskej
knižnici KNM. Celkom 36 účastníkov súťažného dopoludnia si vypočulo 18 prednesov ľudových rozprávok a rozprávok
slovenských autorov. Súťažili veľkí i malí,
žiaci od 7 do 15 rokov v dvoch vekových
kategóriách. Porotu veľmi potešilo, že
do súťaže tento rok boli zapojení aj žiaci
l. ročníkov, ktorí ešte nevedia čítať a texty
rozprávok sa pekne naučili spamäti. Kladne hodnotí prístup učiteľov k žiakom zo
zúčastnených škôl, ich prácu pri príprave
žiaka na súťaž i spoluprácu s rodičmi, ktorá je potrebná najmä u žiakov I. vekovej

16. marec bol oficiálne ustanovený za
Deň ľudovej rozprávky. V tento deň sa
narodil zberateľ ľudových rozprávok
Pavol Dobšinský. V súvislosti s jeho
menom čitateľom určite napadnú typické slovenské ľudové rozprávky:
Janko Hraško alebo Ako išlo vajce na

Veselú Veľkú noc
vandrovku. Tie boli témou dopoludnia,
ktoré si knihovníčky pripravili pre žiakov ZŠ Dolinský potok. V toto dopoludnie spolu so svojou triednou učiteľkou Anitkou Tomaníčkovou navštívili
detské oddelenie MsK KNM a vypočuli
si zaujímavú prezentáciu. Dozvedeli sa
nielen o histórii rozprávok, o najznámejších zberateľoch, ale aj o základných znakoch, ktoré každá poriadna
ľudová rozprávka má. Na ozvláštnenie
atmosféry si tety knihovníčky obliekli
ľudové kroje a pripravili pohostenie:
domáce koláčiky.

Baránka aj kačku, mokrú oblievačku,
klobásku aj vodku, vŕbové prútiky,
voňavé koláčiky,
džbánok medu, maľované vajíčka,
plno hostí, jar v duši
a všetkého po samé uši.
Príjemné Veľkonočné sviatky Vám
želá Ing. Ján Hartel, primátor mesta
kategórie. Súťaživosť, porovnanie výkonov, rozbor súťažných prednesov v závere – to bola výmena skúseností medzi učiteľmi, ale aj medzi súťažiacimi. Tešíme sa
na stretnutie v budúcom školskom roku.
Súťaž nebude postupová, žiaci a porota
sa stretnú za účelom získania skúseností
a prípravy na ďalší súťažný rok.

pokračovanie na str. 7
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír JEŽO
Na marcom rokovaní poslancov Mestského
zastupiteľstva KNM bolo prijatých viacero
dokumentov pre nastávajúce obdobie. Najdôležitejší materiál, ktorý bol poslancom
predložený na schválenie, bol návrh rozpočtu mesta, ako aj všetkých rozpočtových
a príspevkových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na tento kalendárny rok. Boli tiež predložené tri návrhy
všeobecne záväzných nariadení. Prvé nariadenie sa týkalo dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp. Druhé nariadenie sa týkalo
novelizácie nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta rôznym organizáciám,
občianskym združeniam resp. neziskovým
organizáciám. Tretie a posledné nariadenie,
ktoré bolo schválené, sa týkalo určenia výšky
dotácie pre školy a školské zariadenia na originálne kompetencie mesta (materské školy,
školské jedálne, školské kluby detí, centrá
voľného času, základná umelecká škola).
V zmysle spomínaného nariadenia o dotáciách z rozpočtu mesta pre občianske združenia, alebo pre iné zariadenia poskytujúce
všeobecne prospešné služby, alebo ktoré
spĺňajú podmienku, ktorá sa dá zadefinovať
ako verejnoprospešný účel, bola aj na tento
rok schválená dotácia z rozpočtu mesta 11tim takýmto združeniam pre ich jednotlivé
akcie alebo projekty, ktoré majú naplánované
tento rok zrealizovať. Niektoré z nich požadujú dotáciu opakovane ako napr. Zariadenie
pre seniorov a domov sociálnych služieb so
sídlom v našom meste na Štúrovej ul. Túto
dotáciu požadujú na športovo- spoločenskú
akciu s názvom „Seniorská rybka“, ktorú organizujú pre prijímateľov sociálnych služieb
a ktorá sa uskutoční dňa 16. 6. tohto roku na
rybárskej chate OKAL na Neslušanke. Cieľom
projektu je, ako zdôraznili organizátori, skva-

litniť život prijímateľov sociálnych služieb,
podnietiť ich súťaživosť a vniesť do ich života
radosť. Na túto akciu im bola schválená dotácia vo výške 400 €. Občianskemu združeniu „Únia žien Slovenska“, ktoré tohto roku
organizuje kultúrno-spoločenskú akciu pri
príležitosti 70. výročia založenia tejto ženskej organizácie, ktorá je spojená s vyhodnotením ankety „Žena roka“, bola schválená
dotácia tiež vo výške 400 €. Uvedené podujatie má už svoju tradíciu, organizátori v žiadosti poukazujú, že prvotná myšlienka tohto
podujatia mala poukázať na výnimočné ženy,
ktoré sa angažujú vo verejnom živote v prospech iných. Ukázalo sa, že akcia mala veľký
úspech a postupne si vyžiadala väčšiu aktivitu a vyššiu úroveň a zapájajú sa do nej aj iné
zložky. Pomerne známou v KNM sa tiež stala
výstava zvierat, ktorú každoročne organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu
chovateľov v KNM v priestoroch dvora kina.
Tento rok je plánovaná v dňoch od 25. 9. do
27. 9. 2015. Ako každý rok mesto poskytne dotáciu na túto akciu tentoraz vo výške
500 €. Aj túto akciu môžeme jednoznačne
zaradiť medzi vydarené podujatia. Dotácia
bola schválená aj Občianskemu združeniu
„Mariášový klub Kysucké Nové Mesto“, ktorý rovnako každoročne organizuje významný
projekt „Slovenský pohár v mariáši“, ktorý
prebieha v Dome kultúry KNM a zúčastňujú sa ho súťažiaci z celej SR, nakoľko je
zaradený svojim významom do slovenskej
extraligy, pričom je kontrolovaný celoslovenským zväzom SZMK. Tento rok je plánovaný
na 17. 10. 2015, pričom tomuto klubu bola
schválená finančná čiastka vo výške 500 €.
Po druhýkrát bude tento rok poskytnutá dotácia občianskemu združeniu „Triglav“. Účelom a poslaním tohto združenia, tak ako ho
proklamujú jeho členovia, je propagácia a popularizácia thajského boxu, kickboxu a iných
kontaktných športov, rozvíjanie a poskytovanie informácií o spomenutých športoch

PREDSTAVUJEME POSLANCA

Minulý rok ste vstúpili do komunálnej politiky. Čo bolo dôvodom vášho rozhodnutia stať sa
poslancom MsZ?
Primárnym dôvodom, prečo som sa rozhodol bolo to, že som videl mnoho nedostatkov v riadení mesta, trúfal som si začať
riešiť tieto problémy. Navyše som sa pred
časom rozhodol, že celý život chcem bývať
v Kysuci a pripadalo mi to ako povinnosť
priložiť ruku k riadeniu mesta a jeho smerovaniu. Najhlavnejšou prioritou je však
pre mňa dodržiavanie pravidiel a „rovný
meter“. Ak niečo platí na celom Sloven-

Mgr. Matej
FABŠÍK, nezávislý
kandidát
(volebný obvod č.1,
Jesenského,
M. Nešporu,
Benkova,
Kysucká,
Sládkovičova)

širokej verejnosti, rovnako organizovanie výučby týchto športov pre širokú verejnosť vo
forme seminárov a exhibícií, taktiež usporadúvajú turnaje a športové zápasy. Treba pripomenúť, že od svojho vzniku sa už štyrom
aktívnym členom podarilo získať v rámci
európskej amatérskej ligy významné úspechy. Svoju činnosť v súčasnosti vykonávajú
v priestoroch nášho kina na Hviezdoslavovej
ulici. Bola im priznaná dotácia na jeden z turnajov, ktorý tohto roku organizujú, vo výške
600 €.
Z občianskych združení, ktoré požiadali o finančnú dotáciu po prvýkrát a ktorá im bola
aj schválená, by som spomenul združenie
„Pramienok“, ktoré pôsobí pri našej Materskej škole na Komenského ul. Toto občianske
združenie vzniklo v roku 2012 a ich hlavnou
činnosťou, ako žiadatelia uvádzajú, je aktívna
pomoc deťom, ktoré navštevujú túto materskú školu a to akoukoľvek formou. V roku
2013 sa prvýkrát stali poberateľmi 2 % z daní
fyzických osôb, čo tvorí najväčšiu časť ich finančných zdrojov. Finančné prostriedky,
o ktoré požiadali, by chceli využiť na zakúpenie a osadenie externých hracích prvkov pre
deti tejto MŠ (novú šmýkačku, dva hojdacie
mostíky a dva vláčiky pre deti). Ako v žiadosti uvádzajú, areál tejto MŠ svojou veľkosťou
ponúka deťom tráviť pobyt vonku. Keďže je
areál priestorovo nevyužitý, v rámci tejto aktivity by chceli osadiť zmienené hracie prvky,
nakoľko tie staré boli vandalmi úplne zničené resp. poškodené a museli byť odstránené.
Táto požiadavka o dotáciu nás veľmi príjemne prekvapila, nakoľko touto činnosťou sa
rozhodli zveľadiť náš majetok, teda majetok
mesta. Niektorí by to možno riešili tak, že by
len požiadali vedenie mesta, aby sa im tieto
externé prvky jednoducho zakúpili a zabudovali. Preto si treba takúto aktivitu konateľov
tohto občianskeho združenia veľmi vážiť
a ceniť. Samozrejme, že dotácia, o ktorú požiadali vo výške 400 €, im bola schválená.

sku, tak to musí platiť aj v meste a to pre
každého občana, firmu aj mesto. Nesmie sa
stať, že niektoré firmy, či ľudia sú zvýhodňovaní na úkor ostatných. Prioritami pre
mňa sú rozvoj mesta, pretože sídlime vedľa krajského mesta a v budúcnosti budeme
mestom pri diaľnici, čo ponúka obrovské
príležitosti. Ďalšími prioritami sú rozvoj
možností bývania, rozvoj cestovného ruchu a športu a kvalita školstva.
Čo sa vám už podarilo za tú krátku dobu zo
svojich predsavzatí realizovať?
Človek sa musí trošku na začiatok oťukať
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Vo svojom volebnom obvode za najdôležitejšie
považujem práve efektívne, moderné a umné
využitie voľných plôch na poli na Sládkovičovej
ulici tak, aby priestor dostala nie len hromadná bytová výstavba, na čo budú určite tlačiť
investori a developeri, ale aby tu bol umiestnený dostatok plôch zelene a parkovania. Naozajstný park a oddychové zóny v našom meste
skutočne chýbajú. Možno to bude už znieť ako
klišé, ale chcem sa venovať aj problematike plavárne. Súčasný projekt považujem za neudržateľný, alebo až utópiu. Projekt nerieši žiadnu
krytú plaváreň. Osobne nevidím dôvod, aby sa
tak morálne aj technicky stará stavba dostavovala. V rámci mesta by mohol byť plavecký
bazén pre verejnosť umiestnený práve v areáli štadióna a spolu s pripravovanou bežeckou
dráhou, futbalovým ihriskom, umelým ihriskom a športovou halou by tak tvorili jeden
športový areál. Uvidíme, čo prinesie čas.
Ste členom Komisie výstavby a územného rozvoja.
Čo plánujete realizovať ako člen tejto komisie?
V rámci komisie plánujem hlavne dohliadať,

Údržba vynovila svoj
technický park
Na prichádzajúcu letnú sezónu
nakúpila Údržba mesta profesionálne kosačky. Obnovila sa
tak pracovná technika o dve
traktorové kosačky značky ETESIA, ktoré
majú vyšší výkon a kapacitu zberného koša.
Kosačky sú vhodné aj na kosenie mokrej trávy. Okrem toho sa zakúpili aj dve samochodné
kosačky rovnakej značky, nakoľko opotrebovaniu podlieha celá pracovná technika Údržby
mesta. Veríme, že nákupom novej techniky sa
zlepší kvalita kosenia v našom meste.

Privítali novoročné dieťatko
Sofinka Halusková sa narodila 2. januára
2015. Stala sa tak prvým občanom nášho
mesta narodeným v novom roku, preto
ju 10. marca uvítal do života v meste primátor Ing. Ján Hartel. V sobášnej sieni
mestského úradu prebehol obrad, nechýbali srdečné priania a zápis do pamätnej
knihy mesta. Rodičia Miroslava a Milan
prišli na tento slávnostný deň aj so svojou
staršou dcérou Kristínkou a doma čakal Sofiu brat Samko. Prajeme malej Sofii a celej
rodine veľa zdravia a spoločného šťastia.

Jarné Dni čistoty mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje
v dňoch 10. - 14. 4. 2015 Dni čistoty mesta.
Na zvoz komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené
firmou T+T, a. s. v čase do 12:00 hod.
Umiestnenie kontajnera:
Dňa 10. – 11.4. (piatok – sobota)
• Ul. Clementisova (reš. Kocka)
• Ul. Matice slov. (Kysuca s.r.o.)
• Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
• Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
• Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
• Ul. Benkova (bytový dom 2751)
• Kamence (pred. Perla)
• Kamence (pred. Jednota)
• Ul. ČSA (bytový dom 1190)
Dňa 13. – 14. 4. (pondelok – utorok)
• Budatínska Lehota (pred. Jednota)

Zvesti

aby procesy verejného obstarávania prebiehali tak, ako majú, aby stavby boli dozorované, aby sa nestávalo, že finančné prostriedky
na niektoré investičné akcie budú neúmerne
navyšované ešte počas realizácie, resp. aby sa
nestávalo, že mesto platí za veci, ktoré ešte
neboli dokončené, čoho sme boli svedkom
v posledných dvoch rokoch. Plánujem vniesť
trochu poriadku do verejného obstarávania
a nakladania s majetkom mesta. Dúfam, že
naša komisia ako poradný orgán mestského
zastupiteľstva, bude vo svojich názoroch rešpektovaná a nebude sa stávať, že odporúčania
komisie budú ignorované, či potláčané.
Chceli by ste niečo odkázať občanom?
Samozrejme. V prvom rade by som rád zaželal
príjemnú Veľkú noc všetkým a tiež by som sa
rád obrátil na ľudí s prosbou, aby svoje námety
a podnety adresovali aj nám, pretože hociktorý
človek, aj poslanec, jednoducho nemôže vedieť
o všetkom, čo sa v našom meste deje. Vzájomná komunikácia je základ úspechu, vždy a všade.

SPRAVODAJSTVO

a zistiť ako zastupiteľstvo funguje. Vidím tam
veľa možností na zmenu, pretože súčasné vedenie nie je proti našim návrhom, avšak tieto
návrhy musí každý poslanec pripraviť, čo je
práca navyše, ktorá mi však neprekáža. Zaviedlo sa nahrávanie každého zastupiteľstva.
Plánujem vniesť trochu odbornosti do problematiky existujúcej spaľovne aj budúceho zariadenia na zhodnocovanie odpadov Blowdec,
pretože pracujem v odbore energetiky a cítim
sa byť kompetentný v tejto problematike. Rovnako tiež pripravujeme trestné oznámenie na
prevádzkovateľa fungujúcej spaľovne, pretože
existujú dôvodné podozrenia, že navrhnuté
a odsúhlasené technologické postupy nie sú
dodržované. Keďže som aktívnym atlétom
plánujem sa zapájať do výstavby nového bežeckého tartanového okruhu tak, aby výsledná
kvalita bola najlepšia možná. Veľmi dôležitou
vecou je aktívne pripomienkovanie budúceho
územného plánu mesta, pretože sa jedná o jeden z najdôležitejších dokumentov, ktoré určia
smerovanie mesta na niekoľko desiatok rokov.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dubie
Oškerda (Dom kultúry)
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta (aut.zast. Zvršok)

V dňoch 20. – 29. 4. 2015 bude možné
likvidovať elektronický šrot (televízory,
práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče),
ďalej autobatérie, žiarivky a pneumatiky.
Na zvoz elektronického šrotu a pneumatík
bude pristavený veľkokapacitný kontajner
označený firmou T+T, a. s.
v čase od 10,00 do 18,00 hod.
Umiestnenie kontajnera:
• Ul. Clementisova (reš. Kocka) 20. 4.

• Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.) 21. 4.
• Ul. Hviezdoslavova (kino) 22. 4.
• Kamence (pred. Perla) 23. 4.
• Kamence (pred. Jednota) 24. 4.
v čase od 10,00 do 13,00 hod.
• ZŠ Dolinský potok 25. 4.
v čase od 14,00 do 18,00 hod.
• Dubie 25. 4.
• Budatínska Lehota
(pred. Jednota) 27. 4.
• Oškerda (Dom kultúry) 28. 4.
• Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 29. 4.
Mesto Kysucké Nové Mesto žiada občanov,
aby odpady, ktoré sú zbierané počas Dní
čistoty mesta, konaných na jar 2015, neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na jeseň
2015. Chráňme si spoločne prostredie,
v ktorom žijeme!
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Nahliadnutie do histórie
Pred 70 rokmi bolo oslobodené mesto
Rok 1945 bol posledným rokom druhej svetovej vojny. Na západnom fronte bol odrazený
posledný zúfalý Hitlerov pokus o protiofenzívu v Ardenách a západní spojenci tlačili nemecké vojská z okupovaných území do Ríše. Obdobná situácia bola na i na východnom fronte,
kde mohutná ofenzíva Červenej armády (ďalej
ČA) prinútila nepriateľa k ústupovo – obrannému spôsobu boja. Od prekročenia hraníc
Slovenska v Duklianskom priesmyku na jeseň
1944 sa začalo oslobodzovanie územia Slovenska v rámci znovu obnoveného Československa. Severozápadné Slovensko a tým pádom
aj kysucký región bolo oslobodené v rámci
Ostravskej operácie zameranej na dobytie
priemyselného Sliezska. Operáciu prevádzal
4. ukrajinský front pod velením generála Petrova, od ktorého prevzal velenie 23. marca 1945
generál Jeremenko. Južné krídlo na osi Liptovský Mikuláš – Ružomberok – Dolný Kubín
– Žilina – Čadca bol operačný priestor 18. armády generála Gastiloviča. Do zostavy 18. armády patrila 138. strelecká divízia Karpatská
(„Karpatská“ bol čestný titul) plukovníka Vasilija Jefimoviča Vasilieva, ktorá oslobodila západnú časť vtedajšieho okresu KNM. Samotné
okresné mesto dosiahli sovietske jednotky
30. apríla 1945, údajne okolo 6:30. Postúpili
tu z Radole po bojoch vo Vadičovskej doline,
kde postupne od 26. apríla oslobodili Horný
i Dolný Vadičov, Pažite i Radoľu. Ustupujúce
nemecké vojská vyhodili do vzduchu oceľový
oblúkový most z roku 1875 (obr.). Detonácia

bola taká silná, že tlaková vlna zhodila na zem
chlapcov sledujúcich situáciu asi 200 metrov
od epicentra na radoľskej strane a narazila na
steny okolitých budov, kde povybíjala okná.
Medzi spomínanými chlapcami, bol pán Ľudovít Macúš (1931), ktorý mi poskytol ústne
svedectvo z tohto obdobia. Niekoľko oneskorených nemeckých vojakov operujúcich v obciach Oškerda, Radoľa, Budatínska Lehota
a Povina tak zostalo odrezaných od jedinej
ústupovej cesty na pravý breh Kysuce. V zúfalom boji o život sa snažili prekonať rieku
krkolomným prelezením trosiek alebo preplávaním rozvodneného toku. V drvivej väčšine
prípadov však našli v tejto lokalite smrť, alebo padli do zajatia. Sovietski ženisti sa pokúsili postaviť cez Kysucu pontónový most, ale,
ako som už spomínal, rieka bola vtedy veľmi
rozvodnená, čo spôsobilo, že most sa neudržal
pohromade a rozdelil sa na dve časti. Preto sa
neskôr vybudovala za pomoci občanov provizórna drevená mostná konštrukcia. Pri prechode po nej bol zasiahnutý jeden vojak ČA. Je
zaujímavosťou, že oceľový most mal byť údajne už okolo 20. apríla ostreľovaný Sovietmi,
ktorí tak chceli nemeckú obranu obcí na ľavom
brehu Kysuce odrezať a prinútiť ku kapitulácii.
Most však nebol zasiahnutý. S odhliadnutím
na zničený most, prechod frontu mestom výraznejšie materiálne škody nenapáchal. Delostrelecká paľba bojovníkov plukovníka Vasilieva bola vedená z postavení v Radoli najmä
na obranné pozície v Dubí. Tu mala, zhruba
v miestach dnešného Mestského cintorína, pa-

lebné postavenie nemecká delostrelecká batéria, takže paľba išla mimo vtedajšieho osídlenia mesta. Pri oslobodzovaní KNM však boli aj
straty na životoch. 30. apríla bol zabitý 45-ročný Adalbert Leutter, neskôr, 5. mája, zomrela
74-ročná Žofia Mindeková, pri ktorej mene
je vo výpise z matriky uvedené „zasiahnutá
frontovou strelou“. Nie je jasné, či zomrela na
následky skôr utrpených zranení, alebo sa stala obeťou nejakej bojovej „šarvátky“, ktoré sa
diali aj po oslobodení. Padli 4 „červenoarmejci“ a 24 Nemcov. V prípade nemeckých vojakov
však skutočné počty padlých sú pravdepodobne vyššie, nakoľko tí svojich mŕtvych brali zo
sebou, pokiaľ to bolo možné. Nerobili to z kresťanskej lásky, ale z taktických dôvodov, aby nepriateľ nezistil skutočné straty a nezískal tak
prehľad o sile protivníka. Po oslobodení mesta
pokračovali útvary 138. divízie smerom na západ na obce Rudinská, Nesluša a Ochodnica.
Mário Janík

Použitá literatúra a pramene:
JAKUBÍK, Miroslav : Kysuce vo svetle okrúhlych výročí. Čadca
: Kysucké múzeum, 1974. JANÍK, Mário : Okres Kysucké Nové
Mesto 1939 – 1945. Rukopisný koncept. MACÚŠ, Ľudovít :
Ústne podanie pamätníka udalostí. STRAŇAN, Milan :
Kysucké Nové Mesto. Žilina : RUN, 2001. Farský posol :
novoročný zpravodaj farnosti KNM, 1946.

OZNAMY
Oznam pre majiteľov psov
Žiadame všetkých majiteľov psov, aby po svojich štvornohých miláčikoch pri každodennej
prechádzke odstraňovali exkrementy. Táto
povinnosť vyplýva pre každého majiteľa psa
zo zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach
držania psov. Samozrejme, že čistenie po svojom psovi je potrebné aj v nočných hodinách
či v zime. Práve v tomto období, keď sa topí
sneh, je nezodpovednosť psičkárov na trávnikoch viditeľná.
V prípade, že po svojich psoch neupratujete
exkrementy, znečisťujete tak prostredie v našom meste a znepríjemňujete život ostatným
občanom, ktorí si svoju povinnosť plnia alebo
psa nevlastnia.
Výberové konanie
Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
– funkcie náčelník Mestskej polície v KNM.
–
funkcie vedúci/a oddelenia finančného
a správy majetku

Kvalifikačné predpoklady, kritériá, požiadavky a zoznam požadovaných dokladov
nájdete na webovej stránke mesta. Prihlášky
do výberového konania môžete predkladať
do podateľne Mestského úradu v KNM, prípadne zaslať poštou s termínom doručenia
do 30. 4. 2015 do 14.00 hod.
Špeciálna materská škola
Od 1. septembra 2015 otvorí svoje brány Špeciálna materská škola. Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
oneskoreným vývinom alebo s iným zdravotným znevýhodnením, neváhajte a zapíšte
ho do materskej školy, ktorá bude zriadená
v budove Špeciálnej základnej školy na Lipovej ulici. Zápis bude prebiehať do konca
júna 2015. Pre ďalšie informácie a zápis dieťaťa kontaktujte riaditeľku školy Mgr. Oľgu
Anteckú osobne alebo telefonicky na čísle
041/4212958, 0911 847005.
Talentové skúšky
Základná umelecká škola KNM vyhlasuje ta-

lentové skúšky na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru v školskom roku 2015/16. Skúšky
sa uskutočnia v dňoch 11. – 15. mája 2015
v priestoroch ZUŠ v čase od 12,00–16,30 hod.
Na skúšky je potrebné doniesť rodné číslo
dieťaťa. Bližšie informácie: www.zusknm.sk,
tel. 041/4212106.
Odbor živnostenského podnikania
Okresný úrad KNM oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám, podnikateľom,
že je zriadené pracovisko odboru živnostenského podnikania v Okresnom úrade KNM,
Litovelská 1218 (budova daňového úradu),
1. poschodie, číslo dverí 17. Na zriadenom
pracovisku si vybavíte veci živnostenskej
registrácie v plnom rozsahu a na počkanie.
Na pracovisku je zriadená aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.
Tel.
0917/0212973, 041/7632299, 041/7631170.
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Kto by v našom meste nepoznal Babylonskú
štvorku? Kvarteto divadelníkov B4 sa sformovalo v roku 2013 a odvtedy takmer každý
mesiac absolvovalo vystúpenie v klube, kde
pri občerstvení rozdávalo smiech a dobrú náladu. Časy sa však menia, a tak herci zakončili
mesiac február premiérovo v Dome kultúry
v KNM. Videli ste už niekedy Pavla Záteka
v šatách či sukni? Počas divadelno-improvi-

začného predstavenia na to bola príležitosť
rovno v dvoch scénkach! Ženský odev na seba
navliekli aj František Tulec a Vladimír Papik,

ktorých rady v relácii Zmenáreň rozslzili oči aj
jedinej ozajstnej zástupkyni nežného pohlavia
v B4, Zuzane Lackovej. Herci už na začiatku
predstavenia vyhlásili svoje motto: Nie je dôležité zahrať, ale zabaviť sa. Počas večera sa im
však podarilo skĺbiť oboje. Originálne výroky,
kostýmy a nečakané dejové zvraty v scénkach
oceňovali diváci výbuchmi smiechu. O to, aby
z nich nevysmädli, sa postarala Babylonská
štvorka v spolupráci s domom kultúry navodením príjemnej klubovej atmosféry. Hlavnú
sálu nezvyčajne zaplnili stoly so sviečkami,
obsluha a počas prestávok pokračoval v rozdávaní umeleckých zážitkov hudobný hosť Peter
Hrubý. Herci nezostali nič dlžní ani fanúšikom
dua Koko a Roko. Svojím hitom Mám to tu rád
rozospievali publikum. Na záver Babylonská
štvorka s humorom zodpovedala otázky zvedavých a tvorivých divákov, od ktorých si vyslúžila standing ovation.
Dominika Chrastová

Prednes žien v Klube 75
Súťaž v umeleckom prednese slovenskej poézie a prózy žien s názvom Vansovej Lomnička sa tento rok konala v Klube 75 vo štvrtok
26. februára. Pravidelne toto kultúrne podujatie organizuje Únia žien Slovenska v KNM
a ide o okresné kolo, z ktorého víťazky v jednotlivých kategóriách postupujú na krajské
kolo, ktoré sa koná na radnici v Žiline. Podujatiu na úvod vdýchol vznešenú atmosféru
pedagóg ZUŠ KNM Adam Paskuda hrou na
husle. V porote zasadla spisovateľka Mária
Ďuranová ako predseda poroty, ďalej okresná
predsedníčka ÚŽS KNM Zdenka Stuchlíková
a vedúca knižnice Dušana Šinalová. Súťaží sa
v troch vekových kategóriách. Tento rok boli
v našom meste obsadené dve. Mladšie recitátorky od 16 rokov reprezentovala prednesom
poézie Evka Suchárová. V kategórii próza nad
41 rokov vyhrala Ľudmila Bakošová predne-
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Prostredníctvom jednej hviezdy Hollywoodu z obdobia nemého filmu Pole Negri
sme sa spoločne so žiakmi ZŠ Clementisova a ZŠ Nábrežná preniesli niekoľko rokov
späť. Mgr. Veronika Pauková je historička
Kysuckého múzea v Čadci a zároveň autorka
knihy o živote herečky z poľsko-slovenskými
koreňmi Pole Negri. Svoju novú knihu Pola
Negri známa i neznáma prišla predstaviť do
mestskej knižnice KNM. Herečka sa vlastným
menom volala Apolónia Chalupcová a počas
besedy sme si často kládli otázku, či navštívila táto hviezda Kysuce alebo nie. V knihe je
venovaná značná časť pátraniu po jej pôvode
a vzťahom so slovenským príbuzenstvom.
Žiaci boli zvedaví aj na iné zaujímavosti z jej
života. Mnohé otázky sa týkali tvorivej práce,
kde a ako autorka hľadala informácie, ktoré si
často odporovali a musela ich pomocou iných
prameňov verifikovať. Veronika Pauková tak
dokázala, že práca historičky je zaujímavá
a zoznámi človeka s novými ľuďmi a miestami. Publikácia bohatá nielen na informácie,
ale aj na obrazový materiál, sa nachádza
vo fonde našej knižnice.
D. Š.

My a Daniel Hevier

som poviedky od Stanislava Rakúsa, druhá
skončila Viera Gašincová. Na krajskom kole
nás opäť bude reprezentovať v kategórii poézia nad 41 rokov Danka Sobolová výberom
z tvorby od Miroslava Váleka. Druhá skončila
Zdenka Lukášová.
D. Š.

Prvú desiatku svojich kníh uzavrela Citmi bokom
Veru je to tak, už desiaty
titul kysuckej spisovateľky Márie Ďuranovej
môžete nájsť na pultoch
kníhkupectiev. Román
je o redaktorke časopisu Betke, ktorá si vďaka
svojmu úsiliu užíva mužskú pozornosť a obdiv.
Cestu jej však skríži príťažlivý muž, ktorý
nebude chcieť byť len jej priateľom. Príbeh

Pola Negri už nie je
taká neznáma

o láske pre ženy má názov City bokom! a vyšiel
vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Mária
Ďuranová je plodná autorka, prvý román jej
vyšiel v roku 2006 pod názvom Stálo to za to.
Ďalšími titulmi sú Nikdy nie je neskoro, Teraz
to už viem, Za všetko sa platí, Už sa nebojím,
Medzi štyrmi stehnami, Skap!, Ja už nie som
ja, Peniaze sú všetko. Jej knihy boli preložené
do francúzskeho aj českého jazyka.
D. Š.

…slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti
a mládež. Už počas štúdia začal pracovať ako
redaktor literárnej redakcie. Stal sa šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. Neskôr
začal viesť vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal množstvo titulov. Medzi jeho literárne diela patrí Hovorníček, Básnička ti
pomôže, Aprílový Hugo či Xaver s nohami
do X. S týmito a s množstvom iných informácií sme sa stretli vo štvrtok 19. 3. Marec,
mesiac knihy sme si spojili práve s Danielom
Hevierom a jeho tvorbou. Spoznávali sme
ho ako autora literatúry pre deti a mládež
a textára. Deti pracovali s literárnym textom
Predhovorníček, ktorý využili na precvičenie jazýčka. Prostredníctvom zvukomalebných slov získavali cit pre výraz, vnímali
vety rôznej modálnosti a hravou formou si
precvičovali výslovnosť. No a nezabudli sme
ani na mestskú knižnicu. Tu nás čakali zaujímavé aktivity. Heviho Diktátor s otázkami,
na ktoré nevie odpovedať nijaký dospelý.
Zázračná ruka s dobrými a zlými vlastnosťami. Tento deň sme ukončili piesňou Ako
bola objavená Amerika, ktorej autorom textu je práve Daniel Hevier. A tak z našich úst
zneli slová „Istý pánko Kolumbus zmeškal
raz svoj autobus, ako bolo vtedy módou vybral sa vám jednou loďou...“
Mgr. Jarmila Bandurová
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
bola v úvode spomenutá informácia o zmenách poskytovaných služieb na pošte na sídlisku Kamence.
Z iniciatívy poslanca ŽSK Dušana Mičiana v spolupráci s vedením mesta bol na pôde MsÚ prerokovaný problém za prítomnosti vedúcej oddelenia
prevádzky Miroslavy Šichovej, Marcely Balajovej,
vedúcej pošty KNM Gabriely Beliančinovej a Kataríny Dolníkovej z oddelenia kvality pobočkovej
siete. Na stretnutí sa dohodlo, že pobočka Slovenskej pošty 4 na sídlisku Kamence bude od mája
oznamovacia, tzn. budú sprístupnené 2 priehradky
s 3 pracovníkmi v čase pondelok až piatok od 8:00
do 18:00 hod. a v sobotu do 11:00 hod. Služby budú
v rozsahu ako na pošte KNM 1 okrem doručovania
dôchodkov, ak nebude adresát zastihnutý poštovou
doručovateľkou doma. Adresát si následne vyberie dôchodok na pošte KNM 1 alebo telefonicky
požiada o opakované doručenie domov. V tejto súvislosti prebiehala aj petícia občanov, avšak vzhľadom na dosiahnuté výsledky, petícia stráca svoje
opodstatnenie, podľa vedenia mesta išlo o dobrú
iniciatívu, ktorá podporila výsledok rokovania.
V bode 4 programu zasadnutia bola podaná informácia o stave žiadosti na inštaláciu zariadenia na
zhodnocovanie odpadov Blowdec. Na prerokovaní
tohto bodu programu sa zúčastnili organizátori
petície spolu s občanmi mesta. Primátor vo svojom
úvodom vystúpení zdôraznil potrebu pravdivého
informovania, poukázal na zavádzanie občanov, čo
sa týka tohto zariadenia, nakoľko organizátori pe-

tície operovali so slovom „spaľovňa“. V skutočnosti
ide o zariadenie na zneškodňovanie odpadov chemickými procesmi a nemá s procesom spaľovania
nič spoločné. Takisto poukázal na to, že ak sú vážne
výhrady voči inštalácii zariadenia v našom meste,
je potrebné argumentovať údajmi, ktoré sú reálne,
namerané a odborné a nestavať na vyhláseniach
občanov, ktoré nie sú autorizované. Ak má mesto
vydať záporné stanovisko k inštalácii zariadenia,
musí ho v zmysle zákona zdôvodniť. V opačnom
prípade, aj keď mesto záporné stanovisko vydá
v prvostupňovom správnom konaní, je možné sa
proti takému rozhodnutiu odvolať. Neskôr sa rozhoduje mimo mesta a v prípade nedostatočného
zdôvodnenia, stanovisko odvolacieho orgánu bude
iné ako stanovisko mesta. Poslanci v tejto záležitosti prijali uznesenie, v zmysle ktorého zaviazali
vedenie mesta takéto zariadenie neschváliť. Pre
získanie hodnoverných podkladov pre zamietnutie
inštalácie zariadenia MsZ schválilo komisiu, ktorú
budú tvoriť členovia Komisie ochrany životného
prostredia, doplní ju zástupca aktivistov z radu občanov a odborník na procesy, na ktorých je fungovanie zariadenia založené.
Dôležitou časťou programu zasadnutia MsZ bolo
schválenie rozpočtu mesta, jeho príspevkových
a rozpočtových organizácií, ktorým sa bude riadiť
hospodárstvo mesta v roku 2015 a vyhliadkové
rozpočty na roky 2016 až 2017. Na rok 2015 je
rozpočet záväzný a na ďalšie roky informatívny.
Dobrou správou pre mesto bola informácia primá-

Unikátna technológia BLOWDEC
Navrhovaný zámer, ktorý plánuje realizovať spoločnosť NEOCHEM, s.r.o., v priemyselnom areáli
v KNM, je založený na unikátnej slovenskej technológii BLOWDEC zameranej na recykláciu a zhodnocovanie uhľovodíkov. Proces, ktorý technológia
využíva disponuje flexibilitou a účinnosťou ako
žiadna v súčasnosti dostupná technologická alternatíva. Oproti ostatným technológiám zameraným
na chemickú recykláciu tuhých odpadov, ktoré majú
pôvod v ropných produktoch (plasty, guma, oleje) má
najnižší možný vplyv na životné prostredie. Technológia BLOWDEC nie je v žiadnom prípade spaľovňa.
Pri spaľovaní odpadov dochádza v peci k horeniu organických látok prítomných v odpade za prítomnosti
vzdušného kyslíka a cieľom je likvidácia odpadu bez
akéhokoľvek materiálového zhodnotenia zložiek odpadu. Produkty spaľovania nemajú žiadnu hodnotu,
naopak produkuje sa tuhý odpad – popol a spaliny,
ktoré zaťažujú ovzdušie emisiami. Hlavným cieľom
spaľovania je redukovať objem odpadov. Technológia BLOWDEC je postavená na procese, ktorý
prebieha bez prítomnosti vzduchu (kyslíka), čiže sa
nemôže jednať o spaľovňu a hlavným cieľom je chemickou cestou skvapalniť vhodné tuhé odpadové
látky – plasty a gumu, ako aj odpadové oleje a premeniť ich na hodnotný produkt vhodný na opätovné použitie. Hlavným cieľom je vyrobiť produkty
nahradzujúce výrobky z ropy. Základný vynález, na
ktorom je založená technológia BLOWDEC je chránený patentmi udelenými okrem iného aj v Nemecku, Nórsku, Veľkej Británii, v USA, Kanade a Japonsku a bol 12 rokov overovaný v praxi pri regenerácii
uhľovodíkov. Licencia na použitie technológie bola
poskytnutá spoločnostiam v USA a Veľkej Británii.
Projekt je aj výsledkom realizácie štátnej úlohy výskumu a vývoja „Progresívne chemické materiály
hlavne na báze obnoviteľných surovín a odpadov“,
ktorá bola súčasťou štátneho programu rozvoja
„Progresívne technológie pre výkonnú ekonomiku“.
Technológia získala dve ocenenia Ministra život-

ného prostredia SR ako progresívna idea v oblastí
ochrany životného prostredia. Autor technológie
Ing. Ivan Maďar má odborné aj dlhoročné praktické
prevádzkové skúsenosti a know-how na prevádzku
zariadenia v KNM a je kvalifikovaným odborným garantom zámeru. Vstupnou surovinou pre zariadenie
budú odpadové plasty a guma, ktoré sa akumulujú
v žilinskom regióne. Navrhovaný proces zhodnocovania je najefektívnejší zo všetkých dostupných
metód z hľadiská ich dopadov na ekológiu kraja.
V celom vyspelom svete sa zvyšuje podiel recyklácie
uhľovodíkov zo súčasným poklesom skládkovania
odpadu. Zámer v KNM má za ambíciu zapojiť sa do
tohto úsilia. V procese posudzovania činnosti, všetky
autorizované orgány a nezávislí odborníci potvrdili,
že z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo je environmentálny dopad prevádzky minimálny a tým akceptovateľný. Výsledný produkt recyklácie uhľovodíkov
technológiou BLOWDEC vyhovuje požiadavkám
normy STN pre vykurovací olej ľahký vo všetkých
parametroch. Produkty vyrobené z odpadov budú
vyvezené do zahraničia, kde je zabezpečený odbyt.
Vybraná lokalita pre realizáciu podnikateľského zámeru v KNM má racionálne zdôvodnenie. Nakoľko
navrhovaná prevádzka je z hľadiska rozsahu malá,
vlastnícke štruktúry nemajú silné finančné zázemie
a žiadnu politickú podporu, manažment spoločnosti
hľadal lokalitu, ktorá by spĺňala základné parametre
pre umiestnenie prevádzky: zóna, na ktorej v súlade
s územným plánom je možné umiestniť prevádzku,
vybudovaná infraštruktúra, existujúci nádržový
park. Zvolená lokalita v priestoroch bývalej ZVL je
slobodnou, racionálnou, ekonomicky zdôvodnenou
voľbou investora a nie je nijako ovplyvnená existujúcim politickým zložením na regionálnej, či mestskej úrovni. Pre umiestnenie prevádzky je potrebné
prejsť náročným schvaľovacím konaním v súlade
s platnými zákonmi, počas ktorého budú posudzované prísne podmienky kladené na technologické
zariadenie a odborne posudzované vplyvy prevádz-

tora o postupe prípravy rekonštrukcie mestskej
časti polikliniky. Pri rekonštrukcii dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, výmene okien
a dverí, úpravám vo vnútorných častiach (čakárne,
WC) ale aj obmene zdravotníckeho zariadenia a informačného systému. Celkové náklady podľa projektu predstavujú približne 1 200 000 €. Mesto sa
týmto projektom uchádza o finančné prostriedky
z EÚ fondov z končiaceho plánovacieho obdobia,
preto musia byť všetky práce vykonané do konca
roka 2015. V najbližších dňoch sa očakáva na podpis zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
Mesto sa tiež zapojilo do výzvy Vlády SR na rozšírenie kapacity predškolských zariadení. Mesto týmto
projektom rozšíri kapacity o 2 triedy, teda približne
50 detí. Triedy budú vytvorené nad školskou jedálňou a klubom na ZŠ Clementisova. Podklady k žiadosti aj s kladným stanoviskom hygienika boli spracované a sú odovzdané na ministerstve školstva.
Predpokladané náklady na potrebné úpravy predstavujú približne sumu 150 tisíc €. Na túto výzvu
je alokovaný nízky objem finančných prostriedkov
9 miliónov € pre celé SR. V prípade, že poskytnuté
finančné prostriedky nebudú v určenom objeme,
mesto svoju žiadosť stiahne a pripravené podklady
využije pre uchádzanie sa vo výzve EÚ na nasledujúce plánovacie obdobie, ktorá sa očakáva v jeseni.
Vybudované triedy by boli vysunutým pracoviskom
MŠ Litovelská. Realizáciou projektu by sa uspokojili
požiadavky mladých rodín s deťmi medzi 2 – 3 rokom života, ktorých žiadosti v súčasnosti pre nedostatok miesta nevie mesto riešiť.
D. Š.

ky na životné prostredie a rizika na zdravie obyvateľstva. Samozrejme, že v procese posudzovania
vplyvov prevádzky bude zvolané verejné prerokovanie, na ktorom budú môcť občania KNM predkladať
svoje pripomienky k zámeru. Proces schvaľovania
má systémový prístup a rozhodujúce stanovisko
vydáva MŽP SR na základe nezávislého posudku autorizovaného experta, ktorý bude brať do úvahy aj
oprávnenosť pripomienok od občanov a záverečné
stanovisko mesta a mestského zastupiteľstva.
Ing. Ivan Maďar, Ing. Andrej Kovalev, PhD.

ECHO MESIACA
Kysučania vykapú ako vrabce
V KNM už nevidíte lietať vrabce. Zničil ich
smrad zo spaľovne firmy A.S.A., ktorá sa
od roku 2009 tvárila, že je všetko v poriadku.
Jej presvedčivé reči sa skončili dňom 9. marca
tohto roku, keď pracovníci spaľovali lieky pri
teplote 710 °C namiesto 1 100 °C. Odhalili ich
vo večerných hodinách príslušníci štátnej polície a jeden Kysučan, ktorý sa sťažoval na nedýchateľný vzduch. Smrad, ktorý sa šíril skoro
každý deň, vyhubil všetkých vrabcov. A teraz sú
na rade ľudia.
Čo na to poviete kompetentné úrady? Načo vás
máme? Aby ste sedeli v teplých kanceláriách?
Nikdy nič ste neurobili pre obyčajných ľudí.
A my sme sa stále sťažovali a sťažovali a nič. Nič
sa nikdy neudialo.
Tak čo nám ostáva Kysučania? Budeme kapať
ako vrabce? Kým si kompetentní a zodpovední dajú rady s firmou A.S.A., my už budeme
na druhom svete. Koľkí z nás prežijú ? Možno
ani jeden ako tie vrabce.
Mgr. Zita Véghová

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

6

ROČNÍK XXII. • APRÍL 2015

i

abc

(pokračovanie zo str. 1)

K dokonalosti podujatia prispeli aj samotní
žiaci, priniesli na výstavku leporelá motivované našim slovenským ľudovým pokladom.
Ešte pred tým, ako zazvonil zvonec, si vyskúšali typické ľudové činnosti: páranie peria, pradenie na kolovrátku a triedenie fazule od šošovice, tak ako to robila v rozprávke Popoluška.
Jana Hrubá

Na konci každého
príbehu zazvonil zvonec
pokračovanie zo str. 1
Umiestnenie:

I. kategória (1. – 4. ročník ZŠ) – 1. Matej Lašo,
ZŠ Kys. Lieskovec; 2. Anna Heltová,
ZŠ Kys. Lieskovec; 3. Martina Karasová, ZŠ Povina
II. kategória (5. – 9. ročník ZŠ) –
1. Emma Tokáriková, ZŠ Kys. Lieskovec;
2. Alexandra Faktorová, ZŠ KNM Clementisova; 3. Bianka Vojteková, ZŠ Rudina.

Rozhodni sa správne
Blíži sa čas, keď sa absolventi SŠ, ktorí majú
záujem ďalej študovať, rozhodujú, na ktorú
vysokú školu sa prihlásia. Sú viaceré aspekty,
ktoré im v tomto pomáhajú: prospech, nadanie na určité oblasti a odvetvia štúdia, rodičia,
učitelia… alebo si volia pre štúdium ľahšiu
cestu. V nemalej miere by však ich rozhodovanie mala ovplyvniť najmä tá skutočnosť, či
po ukončení VŠ získajú zamestnanie, ktoré ich
uživí a následne uživí aj ich rodiny.
Už by malo byť minulosťou obdobie, keď sa
študenti rozhodovali podľa toho, aké študijné
odbory boli práve v móde, lebo otázkou je, aké
je ich uplatnenie po ukončení štúdia.
Čo by malo byť teda rozhodujúce pre študenta pri výbere školy? Dôležitú úlohu pri výbere
povolania zohráva zameranie študenta, jeho
talent a predpoklady pre určitý druh štúdia.
No v neposlednom rade by si mal tiež každý
záujemca o štúdium uvedomiť, ktoré študijné
odbory sú na trhu práce dlhodobo vyhľadávané. Je všeobecne známe, že v našej republike
má dominantné postavenie strojárska výroba a automobilový priemysel a tieto odvetvia
majú stále záujme o študentov so strojárskym
vzdelaním. Z vlastnej skúsenosti HR manažérky v nadnárodnej spoločnosti regiónu Žilina

viem, že o dobrých strojárov, konštruktérov,
technológov, výrobných manažérov je stále
veľký záujem. Títo si nájdu perspektívnu prácu so zaujímavým finančným ohodnotením
a možnosťou zapracovania v zahraničných
firmách. Je to teda príležitosť pre všetkých,
ktorí chcú študovať strojárstvo, aby využili pre
štúdium Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity, mimochodom najlepšiu strojnícku fakultu
zo všetkých VŠ a fakúlt v SR. Na tejto fakulte
je možné vybrať si štúdium z piatich zaujímavých a žiadaných študijných programov. Súčasťou štúdia je aj prax v odborných laboratóriách
a výskumných pracoviskách fakulty, kde študenti overujú rôzne pokusy, návrhy a merania.
Strojnícka fakulta prijíma na všetky odbory študentov bez prijímacích pohovorov na
základe predchádzajúcich študijných výsledkov. Strojnícka fakulta ŽU v Žiline dlhodobo spolupracuje s veľkými nadnárodnými
podnikmi v regióne Žilina (KIA, INA Kysuce,
INA Skalica, VW, NN Slovakia, PSL Považská
Bystrica, KINEX Bytča a pod.). Študenti si
môžu v týchto spoločnostiach overiť svoje vedomosti v praxi už počas štúdia a takto si zabezpečiť svoje budúce zamestnanie.
PhDr. Marta Jozefíková

Mgr. Kamila Bendová, riad. CVČ

Valentínska kvapka krvi
Ponuka prípravných
stretnutí na Gymnáziu

Gymnázium v KNM organizuje a ponúka uchádzačom gymnaziálneho štúdia v KNM stretnutia k prijímacím skúškam. Účasť na stretnutiach je dobrovoľná a bezplatná! Účastník
stretnutí dostane pracovný materiál, s ktorým
pod vedením učiteľa bude aktívne pracovať
a zopakuje si osvojené vedomosti z vyučovacích hodín zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Stretnutia sa uskutočnia 23. apríla 2015 a 30. apríla 2015 o 14:00
hod. Ďalšie informácie budú na stránke školy
www.gymknm.sk. Účasť je potrebné nahlásiť
e-mailom na pieronova@gymknm.sk alebo
telefonicky na 041/4220052. V maile uveďte
svoje meno, školu.
Jana Pieronová

Zvesti

Slovenský Červený kríž spustil tento rok jubilejný 20. ročník kampane Valentínska kvapka
krvi, s podtitulom „životne dôležitá príťažlivosť“, v ktorom sa snúbi motív zaľúbenosti
s nezameniteľnou dôležitosťou darcovstva
krvi.
Akcia začala 9. februára 2015 a trvala
do 13. marca 2015. Darcovia mohli krv odovzdať v klasických aj v mobilných miestach.
Valentínska kvapka krvi je už tradične druhou
najväčšou akciou Slovenského Červeného kríža s národnými transfúznymi stanicami.
V SOU strojníckej v KNM sa odber uskutočnil
2. 3. 2015. Žiaci sa hlásili vopred, niektorí aj
dodatočne. Odborní pracovníci z Národnej
transfúznej služby v Žiline najskôr každého
dobrovoľníka vyšetrili a keď sa ukázalo, že je
vhodným darcom, bola mu odobratá krv. Darcami boli prevažne študenti a dvaja pedagogickí zamestnanci. Valentínska kvapka krvi má

na Strednej odbornej škole strojníckej v KNM
niekoľkoročnú tradíciu, je neodmysliteľnou
súčasťou „valentínskych dní“. Všetkým patrí
náš obdiv a úcta, že sa zúčastnili tejto vysoko
humánnej akcie.
Ing. Š. Belka

Budúci prváci zdolali zápis
Zápis do 1. ročníkov sa uskutočnil v troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v dňoch 15. až 16. januára. Prebiehal za vhodne pripravených podmienok zo strany zapisujúcich škôl. Celkovo bolo zapísaných 163 žiakov, z toho 75 dievčat a 88 chlapcov. Pre prvákov bude vytvorených 8 tried.
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ŠKOLSTVO

Hlavnou témou boli
ľudové rozprávky

SPOMIENKY
Odišli ste potichučky, bez slov a bez rozlúčky
cestou, ktorou si už kráča každý sám.
Život ste nám krásny dali,
veľkú lásku ste v ňom rozdávali.
Teraz sa už pozeráte na nás z neba,
no v nás ste zanechali kus seba.
Dňa 27.3. 2015 bolo tomu rok, čo nás opustil
náš milovaný
Jozef DADAJ z Poviny
a
dňa 17.4. 2015 si pripomenieme 7. výročie
úmrtia našej milovanej
Vincencie DADAJOVEJ z Poviny.
S láskou spomínajú dcéry Alena a Viera
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš stále žiť.
Dňa 22. apríla 2015 uplynú 4 roky, čo nás
navždy opustil manžel, otec, svokor a starý
otec
Pavol BRODŇAN
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú
spomienku.
Dňa 20.4. 2015 si pripomenieme nedožité
78. narodeniny našej zlatej maminečky
Vlasty VAVROVEJ
a zároveň 9.5. 2015 si pripomenieme nedožité
79. narodeniny nášho otca
Róberta VAVRU
Spomínajú dcéry Milka a Jarka s rodinami
a syn Peter.
Kto ste ich poznali, prosím, venujte im tichú
spomienku spoločne s nami.

Žil si ticho a skromne vedľa nás,
nepočuť už Tvoje kroky ani hlas.
Ostali nám len slzy v očiach a v srdci žiaľ.
Aj keď si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach budeš žiť stále s nami.
Dňa 14.3. 2015 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec,
svokor, starý otec
Anton BAJÁNEK z Kys. N. Mesta
S úctou v srdci spomínajú a nezabúdajú
manželka Milka, dcéry, synovia, vnúčatá
a ostatná rodina.
Dňa 24.4. 2015 si pripomíname 2. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka
Viliama BUGÁŇA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 6.4. 2015 si pripomenieme 1. výročie, čo
nás opustil
Eduard RADOLSKÝ z Poviny
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu. Nech odpočíva v pokoji.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn
Jozef a dcéry s rodinami.
Dňa 29.4. 2015 uplynie rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mama, manželka a starká
Katarína CHLEBÍKOVÁ
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú
spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Život už nevráti, čo osud vzal,
odišiel si vtedy, keď to nikto nečakal.
Dňa 14.3. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Miroslava KLIMEKA
S úctou spomína smútiaca rodina.

Každý z nás musí niečo stratiť
a niečoho sa vzdať.
Teba nám už nik nevráti
a my môžeme len spomínať.
Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
ale brána spomienok ostáva otvorená dokorán.
Dňa 17.3 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho milovaného
Oldřicha SÍTKA z Nesluše
a dňa 25.4. 2015 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia nášho milovaného
Oldřicha SÍTKA ml. z Nesluše
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Drahí rodičia,
v neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 6.4. 2015 si pripomíname 5. výročie úmrtia
našej drahej mamičky a babky
Marienky ŠEVECOVEJ z Kys. Nového Mesta,
ktorá nás opustila vo veku 79 rokov.
Dňa 8.4. 2015 si pripomíname nedožité
87. narodeniny nášho otca a dedka
Jozefa ŠEVECA,
ktorý nás opustil vo veku 38 rokov.
S láskou v srdci na Vás, drahí rodičia, spomínajú
dcéry Marta a Danka s rodinami, vnuk Marek, Filip
a Martin.
Dňa 19.3. 2015 uplynul rok, keď nás
opustila vo veku 78 rokov
Pavlína KRIVÁČKOVÁ z Radole.
S úctou a láskou spomína syn s rodinou.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS
Júlia Havlová,
Rebeka Kyklošová,
Adam Vydra,
Martin Cúg,
Matúš Kuba, Sofia
Mahanská, Ema
Kubalová, Damián
Jakubík, Dominika
Škoríková.

SPOMIENKY

Vilma BOČEJOVÁ
Terézia GREŇOVÁ
Helena HRANKAYOVÁ
Pavol URBANÍK
Jozefa MACÁŠKOVÁ
Augustín GONŠČÁK
Štefánia HORÁKOVÁ
Michal BLANÁRIK
Milan PAGÁČ

Nemožno vyjadriť ani po toľkých rokoch žiaľ
a bolesť,
ktorá je v našom srdci.
Naša drahá odišla cestou, ktorou ide každý sám,
ale brána spomienok je otvorená dokorán.
Dňa 24.4. 2015 si pripomenieme 15. výročie
našej milovanej
Márie ŠIDLOVEJ z Dubia.
Spomína celá rodina.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 4. marca sme si pripomenuli 15. výročie,
čo nás navždy opustil drahý otec, syn, manžel
a brat
Dušan CHOVANEC z Nesluše
V tichej modlitbe s láskou a úctou spomína celá
rodina.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Jozef Masnica a Petra Martikánová


INZERCIA
 Predám murovanú chatku s pekným pozemkom v Budatínskej
Lehote. 0907 656599, 0944 154198.

POĎAKOVANIE
„Kto v srdciach blízkych žije, nikdy nezomiera.“
Dňa 5.2. 2015 vo veku 80 rokov nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Emil DETKO z Rudiny
Z úprimného srdca ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Taktiež ďakujeme
pánovi farárovi Albínovi Brachtýrovi
a pohrebníctvu Archa za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.
Lúčim sa s Vami, drahí moji,
ruky stisk Vám dnes už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Dňa 25.2. 2015 nás navždy opustila vo veku 78 rokov
Terézia GREŇOVÁ z Oškerdy
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
priateľom z DHZ za kvetinové dary, slová
útechy a účasť na poslednej rozlúčke s našou
drahou zosnulou. Taktiež ďakujeme pánu
farárovi Vrbatovi za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina.

Zvesti

 58 rokov
 78 rokov
 56 rokov
 56 rokov
 80 rokov
 59 rokov
 61 rokov
 92 rokov
 73 rokov

 Predám murovanú chatu v Povine, ktorá je aj s pozemkom
v osobnom vlastníctve. Chata je celoročne obývateľná. Úžitková
plocha chaty je 80 m2. Pozemok je s rozlohou 850 m2. Chata je
poschodová. Prístupová cesta vedie až k chate. Vykurovanie je
riešené pevným palivom a elektrikou. Cena dohodou. Kontakt:
0918 440 836.
 Predám garáž v KNM. 0911 288 980.

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

3. 4. 2015
4. 4. 2015
5. 4. 2015
6. 4. 2015
11. 4. 2015
12. 4. 2015
18. 4. 2015
19. 4. 2015
25. 4. 2015
26. 4. 2015
1. 5. 2015
2. 5. 2015
3. 5. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
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NARODENIE DETÍ

Správne znenie tajničky z čísla 3/2015
znie: „…ten, kto má, ale ten, kto chce.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Tatiana Konkolová, Komenského 1310, KNM – 6,00 €,
2. Tadeáš Galček, Matice slovenskej 98,

KNM – 5,00 €, 3. Emília Bučková, Jesenského 118, 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 zne-

nie tajničky z čísla 4/2015 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 4. 2015.

Shakespeare: Jazvám sa smeje ten, .................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

...........................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
venetian, znamienko 3. časť
edik, akara násobenia tajničky

zahnala

drevená
časť
postroja

rímsky
predložka
pozdrav

enemy
(skr.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

kvapky
(kniž.)
mužské
meno
erbium
(zn.)
aeróbna
baktéria

slovko
súhlasu

Vehicle
Keeper
Mark
Valér
Vendrinský
(skr.)
značka
vysávačov
vtáčí
ústroj

4
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platidlo
na ostrove 1. časť
Svätá
tajničky
Helena

hmatal
(nár.)

Atlantik
slovanská
boh. smrti

náplň
do ceruzky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

knôt,
po česky



pascal (zn.)
hľa

2. časť
tajničky
pohrebná
hostina

I
biblický
nápoj

akváriová
rybka

amerícium
(zn.)

predložka

oslovenie
v telefóne

duševný
stav

obyvateľ
Arabského
polostrova

neznámy
autor

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

4
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2015 znie: „kukurica“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Jurko
Paršo, Lipová 873/5, KNM. Výherca si vecnú cenu môže
prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do 30. 4. 2015.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí
do mestskej knižnice najneskôr do 20. 4. 2015, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

P
P
P
P
P
P
P
P
P

1. Priehlbina v bruchu.
2. Mestské záhrady.
3. Pre tú príčinu.
4. Zvyšok po spálení.
5. Horské jazero.
6. Menšia píla.
7. Hneď.
8. Prejav uznania.
9. Hlavné mesto Česka.

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

Zvesti
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10. ročník Kysuckej desiatky
Desiaty ročník atletických pretekov, ktoré
sú zaradené do Bežeckej ligy Žiliny Kysucká desiatka, sa teší v našom meste obľube.
Usporiadateľom je MKŠS – AK Kysucké
Nové Mesto. Tento rok sa budú konať
v sobotu 25. apríla. Slávnostné otvorenie
je naplánované v priestoroch cieľa na Litovelskej ulici o 15:50 hod. Štart všetkých ka-

tegórií – Juniori, Muži do 40 rokov, Muži
nad 40 rokov, Muži nad 50 rokov, Muži
nad 60 rokov, Juniorky, Ženy do 35 rokov
a Ženy nad 35 rokov – je o 16:00 hod. Bežať sa bude na asfaltovom okruhu dlhom
1 017,5 m po uliciach Murgašova, Lipová,
Litovelská za vylúčenia cestnej premávky.
Bežci absolvujú necelých 10 okruhov.

Riaditeľ pretekov je Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS KNM a vedúcim rozhodcom je
Marián Kalabus. Vyhodnotenie 10. ročníka Kysuckej desiatky bude o 17:30 hod.
pred Domom kultúry v KNM, v prípade
nepriaznivého počasia v jeho priestoroch.
Prihlásiť sa môžete na: www.mkss.sk/registrácia do 24. apríla, štartovné je 5 €.
viac informácií na 0902 405190 (Kováčiková)

Prvý marcový víkend sa tradične na Kysuciach
stretávajú milovníci diaľkových pochodov a ultrabehov. Športový klub turistiky KNM pri
MKŠS organizoval v dňoch 6. – 8. marca 2015
už 5. ročník Diaľkového turistického pochodu
Kysucká stovka. Tento pochod je historicky
prvým podujatím novovzniknutej Slovenskej
ultratrailovej ligy.
Trasa viedla z Radole do Snežnice, Zástrania,
okolo Vadičovskej doliny, cez Ľadonhoru do
Poviny, Klubiny, Starej Bystrice, neskôr sa stúpalo na Veľkú Raču a zišlo do Oščadnice. Odtiaľ trasa pokračovala do osady Kýčera, Čadce,
cez Husárik, Chotárny kopec, Petránky, Mičekovci, Nesluša, Majtánky, Tábor do KNM.
Parametre trasy 5. ročníka Kysuckej stovky
boli 127 km/5 560 m+. Túto trasu bolo treba
prejsť v časovom limite 32 hodín. Na štarte stá-

lo 74 turistov z toho 7 žien, celú trasu prešlo
59 účastníkov z toho 4 ženy. Najrýchlejší účastníci prešli 127 km vzdialenosť v čase 18.52 h.
Najrýchlejšia žena v čase 22.09 h. Medzi štartujúcimi boli aj Kysučania Dušan Kultán a Ľubomír Vlček z KNM, Pavol Mizera a Stano Olejko z Ochodnice, Peter Bukový z Rudinky.
Na Kysuckej stovke je zaujímavý aj štart, štartuje sa večer o 21:00 hod. Nočná príroda má
svoje čaro, svit mesiaca, zvuky zvierat, východ
slnka, to všetko sú neopakovateľné zážitky,
ktoré treba raz zažiť ako o nich sto krát počuť.
Po trase Diaľkového turistického pochodu sa
účastníci pohybujú samostatne alebo v skupinkách, niektorí bežia. Na trase sú rozmiestnené
kontroly, ktoré účastníci postupne zbierajú.
Na živých kontrolách sa účastník môže občerstviť, doplniť vodu. Preto je zorganizovať stov-

ku náročné, bez pomoci kamarátov by to nešlo.
Chcel by som sa im poďakovať za pomoc. Veľké
ďakujem patrí manželke Gabike, p. Mariánovi
Kolenovi, Martine Magovej. Kontroly na trase
zabezpečovali páni Peter Kurka, Rasťo Kupšík,
Teo Braciník, Ondrej Tulec, Dušan Šrenkel, rodina Srnánková, Gelingerová a Mateášová.
Podujatie podporili MKŠS KNM, GARMIN.sk,
Pavol Srnánek, Zdeno Rapčan, tlačiareň Jánošík, ZŠ Nesluša, Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci. Nad bezpečnosťou účastníkov
na trase dohliadali členovia HS – Kysuce –
ďakujeme Vám.
foto a text: Roman Minarovič
foto: Eva Bačová

Komu môžete darovať 2 percenta z daní v KNM?
Mažoretkovému súboru Asanka.
Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom
Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť
o 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný
účel. Medzi tými, ktorí splnili všetky podmien-

ky prijímateľa dvoch percent dane, je i Občianske združenie Asanka klub. Touto cestou Vám
chceme ponúknuť možnosť poskytnúť 2 %
z daní práve nášmu združeniu. Finančné príspevky budú použité na kostýmové vybavenie
mažoretiek. Pomoc touto formou by sme uvítali od priateľov mažoretkového súboru Asanka
ako aj z okruhu ich známych, rodinných príslušníkov a podobne.
Občianskemu združeniu Kysucká kultúra
a šport
Toto združenie vzniklo na podporu rozvoja
kultúry a športu na Kysuciach. Získané prostriedky využíva na činnosť záujmových, ume-

Zvesti

leckých a športových kolektívov, ktoré pôsobia
na území KNM. Podporte vaše deti, známych
a blízkych a venujte im 2 % z vašich daní.
Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto
O pomoc žiada aj mestská knižnica. Dve percentá z daní pomôžu pri organizovaní rôznych
kultúrnych podujatí. V minulom roku boli
prostriedky využité na realizovanie medzinárodnej literárnej súťaže Staň sa spisovateľom
s Petrom Kubicom a projektu Práca s regionálnymi informáciami v knižnici.
Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete
na webovej stránke mesta.
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Viac ako sedem desiatok turistov na Kysuckej stovke

2.4. 2015
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež v jeden
deň. Všetci detskí čitatelia môžu vyhrať peknú
cenu.

KULTÚRNE SPEKTRUM

2.4. 2015, 14:00 h.
Mestská knižnica KNM
Analfabeta v knižnici
Analfabeta Negramotná
navštívi knižnicu formou
divadelného
predstavenia. V hlavných úlohách sa
predstavia členovia divadelného súboru Didero
pod vedením PaedDr. Pavla Záteka.
vstup voľný!
5.4. 2015
Veľkonočný výstup na Ľadonhoru
Športklub turistiky KNM pozýva na 24. ročník
Veľkonočného výstupu na Ľadonhoru.
informácie: www.sktknm.sk
10.4. 2015, 7:00 – 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba SR.
10.4. 2015, 17:00 h.
ZŠ Clementisova
Stolný tenis – extraliga muži
Stolnotenisové majstrovské zápasy – extraliga
muži, MŠK KNM A - Pezinok A
11.4. 2015, 10:00 h.
ZŠ Clementisova
Stolný tenis – extraliga muži
Stolnotenisové majstrovské zápasy – extraliga
muži, MŠK KNM A - ŠK Rača/Nitra A
12.4. 2015
Deň pomoci prírode
Čistenie studničiek v Kysuckej vrchovine. (org.
ŠKT KNM)
19.4. 2015
Biele Karpaty
Turistika na rozhľadňu na Tlstej hore.
(org. ŠKT KNM)
20.4. - 24.6. 2015
Kaštieľ Radoľa
Štiavnický kroj

Výstava regionálnych krojov a bábik zo zbierok
pani Márie Trulíkovej zo Štiavnika pri Bytči.
24.4. 2015, 10:00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Scénický tanec
6. ročník prehliadky a súťaže scénických choreografií žiakov z celého Slovenska.
informácie: www.zusknm.sk
26.4. 2015
100 jarných kilometrov
Športklub turistiky KNM pozýva na turistiku na
Marťákovsky vrch a zároveň otvorenie podujatia
100 jarných kilometrov.
26.4. 2015, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
007 kozliatok
MKŠS KNM a divadlo Tamariki z Banskej Bystrice
pozývajú deti na divadelné
predstavenie o 7 kozliatkach. Vtipná a energická
rozprávka písaná v rýmoch,
rozpovie príbeh o mame koze a jej siedmych malých nezbedníkoch, ktorých nechala prvýkrát samých doma.
Vstupné: 2 €
30.4. 2015, 7:00 – 10:00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba SR.

a stavanie ďalšieho mája pokračuje o 17.00 hod.
na ihrisku na Kamencoch pri pohostinstve
Domček.
30.4. 2015, 18.00 h.
Slávnostné odovzdanie stavby Domu kultúry
KNM po rekonštrukcii. V programe vystúpi dychová hudba Nová Kysučanka a mažoretky Asanka.
30. 4. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Divadelná komédia
Premiéra divadelnej hry Divadelná komédia v podaní divadelného súboru dospelých z KNM.
Vstupné: 4 €
1.5. 2015
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na 14. ročník
podujatia Odomykanie Kysuckej brány. Výstup na
Rochovicu.
1.5. 2015, 10:00 h.
Námestie slobody
Oslava 1. mája
Začiatok podujatia pred domom kultúry, prvomájový sprievod s mažoretkami Asanka a dychovou
hudbou Nová Kysučanka po Belanského ulici.
Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí
slobody, kde vystúpia o 10:30 h. mažoretky Asanka, dychová hudba a Capkovci zo Skalitého.

PRIPRAVUJEME
30.4. 2015, 7:30 h.
Mestská knižnica KNM
Feel the English in Verses
Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie
a prózy v anglickom jazyku pre žiakov základných
škôl. (org. ZŠ Nábrežná)
30.4. 2015, 14:00 h.
Mestský park
70. výročie oslobodenia mesta
Kladenie venca a pietna spomienka v mestskom
parku k 70. výročiu oslobodenia mesta.
30.4. 2015, 16:00 h.
Námestie slobody KNM
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavanie
mája a bohatý kultúrny
program s folklórnym súborom Jedľovina. Program

23.5. 2015
Dom kultúry KNM
JBMNT SHOW s Rytmusom
Kráľ slovenskej a českej hudobnej scény Patrik
„Rytmus“ Vrbovský po prvýkrát v našom meste.
Príde aj ďalší člen skupiny Kontrafakt, producent
a DJ ANYS. Využite možnosť počuť TOP slovenských DJs ako napríklad najznámejšiu slovenskú
DJane – LayDee Sue, obľúbeného a známeho rezidenta party agentúry Grewit.sk – DJ Thobiasa
a pôvabnú DJane Ricca. Celú akciu organizuje tím
Grewit.sk.
Čakajú vás ďalšie prekvapenia a špeciálne atrakcie
ako Laser Show či Fire Efects.
Vstupné: 7 €
informácie: www.rytmusknm.com
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