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Ponuka
letných
táborov

ValérVendrinský

Veľkonočná
oblievačka v škôlke
S príchodom jari prichádzajú aj sviatky
jari - Veľká noc, na ktorú sa tešia hlavne
deti. A ináč to nebolo ani v MŠ „Srdiečka“
Budatínska Lehota a deti odriekali riekanky na veľkonočnú oblievačku. Na tvorivých dielňach spolu s rodičmi, starými
rodičmi, či súrodencami kúzlili rôzne symboly jari ako veľkonočné kraslice, veniec,
zajačiky, ovečky, kuriatka apod. Nechýbala im fantázia, ktorej sa medze nekladú,
využívali rôzne techniky a materiály. Deti
mali veľkú radosť z toho, čo všetko vykúzlili a ináč to nebolo ani s Filipkom, ktorý
hrdo asistoval ockovi pri pletení korbáča.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s rodičmi,
ktorí sú aktívni a po celý rok sa zapájajú
do diania materskej školy.
Vlasta Francová

Komenského plaketou
ocenená desiatka pedagógov

Valér Vendrinský
Ku sviatku našich mám
Príroda jasá, potôčik žblnká.
Chór vtáči ozvučí tíš.
Lúč zlatý nesie priamo zo slnka
dnes všetkým mamám krásny vinš.
Príjmite kyticu srdečných prianí,
čo príštia priamo z našich sŕdc.
Buďte vždy zdravé i šťastné, mamy,
od lásky, čo vlastníte kľúč.
To k Vášmu sivatku! Fontány nehy,
žriedla ste pôvabu, krás.
O šťastí, láske nech znejú spevy,
nech úsmev z tvárí žiari Vám včas.

Morálne ocenenie Komenského plaketu udelilo Mesto Kysucké Nové Mesto
tento rok 10 učiteľom. Toto ocenenie
každoročne získajú významní pedagógovia na základe nominácií riaditeľov
základných a materských škôl, CVČ a
ZUŠ za ich dlhoročnú činnosť pri príležitosti Dňa učiteľov. Slávnostné udeľovanie Komenského plakiet sa konalo v
piatok 27. marca 2015 v sobášnej sieni
mestského úradu v KNM. Príhovor a
poďakovanie za obetavú prácu odzneli
z úst primátora mesta Ing. Jána Hartela. Primátor a vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
Mgr. Ladislav Vendrinský odovzdali
Komenského plakety a kytičky kvetov.

pokračovanie na str. 4

i

MESTO INFORMUJE

Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír JEŽO
Na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva v KNM, dňa 17. apríla t.r., bolo vyhlásené miestne referendum a určený dátum
jeho vykonania na 16. máj 2015 so začiatkom od 07.00 hod. do 22.00 hod. Toto referendum je vyhlásené na základe doručenej
petície skupiny občanov, v ktorej členovia petičného výboru žiadajú vyhlásiť predmetné
miestne referendum s nasledovnou otázkou:
„Súhlasíte s tým, aby v Kysuckom Novom Meste bola zriadená prevádzka
na spracovanie odpadov ako sú plasty,
gumy, ojazdené pneumatiky, odpadové
oleje a uhlíkové polotovary procesom
Blowdec 250/500 kW?“
Ešte pred vyhlásením samotného miestneho
referenda museli byť určenými poslancami
mestského zastupiteľstva preskúmané petičné hárky, či tieto spĺňajú náležitosti ustanovené zákonom o petičnom práve a či počet
občanov, ktorí podpísali petíciu, je aspoň
30% z oprávnených voličov KNM. Určení poslanci predložili správu o preskúmaní (overení) petičných hárkov, v ktorej konštatovali,
že petícia je platná vzhľadom k tomu, že ju
podpísalo 4.303 občanov, čo činí 33,85 %
oprávnených voličov z 12.713. Teda, podpísalo ju viac ako 30 % oprávnených voličov.
V rámci rozpravy počas rokovania MsZ rezonovala ešte otázka určenia termínu vykonania tohto referenda. V návrhu bol určený
dátum 16. 5. tohto roku, čo je termín hraničný, aby sa stihli pripraviť a vykonať všetky zákonom predpísané úlohy. Zákon o obecnom
zriadení totiž ukladá takéto referendum vy-

hlásiť do 90 dní od doručenia petície, ktorá
bola na mestský úrad doručená 31. 3. 2015.
Takže, predpísaná lehota, v ktorej sa musia
vykonať, ako som sa zmienil, všetky zákonom
predpísané úlohy napr. vykonanie školenia
všetkých členov mestskej referendovej komisie a členov 13 okrskových referendových
komisií a ich zapisovateľov, zloženie sľubu
týchto členov komisií, žrebovanie predsedov
a podpredsedov všetkých komisií, ale hlavne
zabezpečenie materiálového vybavenia, zaslanie každému oprávnenému voličovi mesta
oznámenia o vyhlásení tohto miestneho referenda, v ktorom musia byť uvedené všetky
obligatórne údaje o referende a podľa zákona
musí byť toto občanom doručené najneskôr
15 dní pred dňom konania miestneho referenda, sa skrátila o polovicu. Bol vyslovený aj
názor, aby bol deň vykonania referenda určený nie na sobotu, ako to pravidelne býva, ale
aby sa tento deň určil na piatok. Tento názor
jeden z poslancov odôvodňoval akýmsi zistením, že v tento deň sa v meste nachádza viac
občanov ako v sobotu, kedy už ľudia chodia
na záhradky. Absolútnou väčšinou poslancov však bola určená sobota. Keby bol určený piatok, spôsobilo by to veľké problémy v
školách a školských zariadeniach, v ktorých
sa nachádzajú hlasovacie okrsky. Je asi dosť
nepredstaviteľné, aby sa počas školského
vyučovania po budovách týchto zariadení pohybovalo väčšie množstvo ľudí a je dosť ťažké si predstaviť, aby vyučovanie prebiehalo
normálne. Nehovoriac o tom, že v niektorých
školách a školských zariadeniach sú aj dva

Novootvorená predajňa ZÁHRADKÁRSKYCH POTRIEB
VÁS POZÝVA NA NÁKUP:
- OVOCNÝCH STROMČEKOV
- HNOJÍV, OBILIA, KRMÍV pre zvieratá

Záhradkári
s platným členským
preukazom
majú u nás
zľavu 10%

- POSTREKOV A POSTREKOVAČOV
- KVETINÁČOV A INÉHO TOVARU

Predajňa sa nachádza
v Kys. Novom Meste
na ulici Pivovarská,
vedľa dolného kostola a fary.
INZP 1/15

hlasovacie okrsky. Dokonca si myslím, že v
tento deň by prišlo na referendum ešte menej
občanov ako v sobotu. Bolo by veľmi dobré,
keby práve občania KNM svojou účasťou na
tomto miestnom referende ukázali celému
Slovensku, že dokážu v dôležitých veciach
samosprávy vyjadriť svoj postoj a názor. Referendum bude totiž platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov, a
ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou
väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Pre informáciu spomeniem,
že v rámci Žilinského kraja bolo takýchto a
podobných miestnych referend vykonaných
už 8, ale platné bolo len jedno.
Na záver mi nedá nevyjadriť sa k spôsobu,
akým vyjadrujú svoje názory a postoje niektorí podporovatelia predloženej petície,
ktorí sa viac menej uchyľujú k demagógii a k
nepodloženým tvrdeniam. Veď predsa nikto
nechce, aby bolo v našom meste zhoršené
životné prostredie, ale musíme argumentovať podloženými podkladmi, aby sme mohli
odborne vyvrátiť stanoviská a posudky žiadateľov o tento projekt. Dňa 6. 5. 2015
o 16.00 hod. sa uskutoční verejné prerokovanie tejto otázky v hlavnej sále Domu
kultúry a dúfam, že odborníci určení petičným výborom a komisiou ŽP predložia
relevantné tvrdenia, ktoré môžu napomôcť
tomu, aby bol zámer spoločnosti Neochem
s.r.o. Bratislava na vybudovanie zariadenia
v našom meste na zhodnocovanie odpadov
tepelnými postupmi výrobnou jednotkou
BLOWDEC mestom odmietnutý.

Slovenská pošta a jej
nové služby
Nový spôsob úhrady správnych a súdnych
poplatkov prostredníctvom elektronických
kolkov prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku. Platobný systém
E-kolok tvorí súčasť elektronizácie verejnej
správy. Občanom je k dispozícii prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov,
tzv. kioskov. Potvrdenie zakúpené v kiosku je
možné použiť do 30 dní od úhrady. Nepoužitý elektronický kolok alebo kolok zakúpený
s nesprávnym poplatkom je možné vrátiť na
ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty do 3
rokov od jeho zakúpenia v kiosku. Zavedením
systému E-kolok sa zároveň od 1.1. 2015 ruší
možnosť hradiť správne a súdne poplatky prostredníctvom papierových kolkov. Ak takéto v
domácnosti máte, môžete ich vrátiť do konca
novembra 2015 prostredníctvom pracovísk
Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Kiosky v našom meste nájdete na Okresnom
úrade na Litovelskej ulici (budova Daňového
úradu) a Družstevnej ulici (katastrálny úrad),
Okresnom riaditeľstve policajného zboru (dopravný inšpektorát a oddelenie dokladov) na
Ulici D. Poľského. Naďalej môžete e-kolky zakúpiť na pošte KNM 1.
Integrované obslužné miesta, ktoré sú zriadené na 300 vybraných pobočkách pošty, od
1. júla 2014 poskytujú v spolupráci s orgánmi
štátnej správy výpis z obchodného registra
na právne účely, výpis a odpis z registra trestov, overenie originality elektronického čipu

Osvedčenie o evidencii vozidla a odpis elektronických údajov z OoEVI. Od 1. marca 2015
pošta rozšírila dostupnosť elektronických služieb štátu o výpis z Listu vlastníctva. Integrované obslužné miesto je zriadené na pobočke
Slovenskej pošty v KNM na Belanského ulici.
Slovenská pošta pripravuje aj ďalšie služby,
napr. úhradu správnych a súdnych poplatkov
prostredníctvom mobilnej aplikácie, elektronické zasielanie informácie o zásielke adresátovi, ktorý nie je prítomný v čase doručenia na
adrese či preberanie balíkov na čerpacích staniciach a internátoch mimo otváracích hodín

Slovenskej pošty.
Slovenská pošta, a. s. oznamuje, že po analýze
návrhu mesta o zmenu poskytovaných služieb
na pošte na sídlisku Kamence, pristúpila v termíne od 4. mája 2015 k rozšíreniu služieb verejnosti podacou poštou KNM 4 nasledovne:
- výdaj oznámených zásielok pre obyvateľov
mesta KNM, časť Kamence
- rozšírenie hodín pre verejnosť
PO - PI od 8:00 do 17:00 hod.
a SO od 8:00 do 11:00 h.
D. Š.

Pozvánka na verejné prerokovanie
Dovoľujeme si vás pozvať na spoločné verejné
prerokovanie správy o hodnotení „Zariadenie
na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi – výrobná jednotka BLOWDEC 250/ kW“.
Verejné rokovanie sa uskutoční 6. 5. 2015
(streda) v čase o 16.00 hod. v priestoroch
Domu kultúry v KNM. Verejné prerokovanie
sa bude konať v spolupráci s navrhovateľom
NEOCHEM, s.r.o. Bratislava, spracovateľom
správy o hodnotení firmou EKOS PLUS, s.r.o.
a s dotknutou obcou Mesto KNM.

Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad SR sa zapojil do realizácie
projektu Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU SILC). Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer 500 obcí medzi nimi aj KNM. Do
zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 5.
júna 2015. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v
domácnostiach osobitným poverením.

Obmedzená premávka KNM - Žilina
Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie mosta na ceste I/11 nad železničnou
traťou ŽSR v kat. ú. Brodno bude od 18.4. –
30.6. 2015 obmedzená doprava do jedného
jazdného pruhu obojsmerne a riadená svetelnou signalizáciou.

Navrhnite osobnosť mesta
Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne
udeľuje v čase konania Jakubovských hodov
Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa vý-

znamným spôsobom pričinili o ekonomický a
kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma
i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Návrhy na udelenie ceny môžu predkladať aj občania mesta.
Ak poznáte vo svojom okolí osobnosť, ktorá
spĺňa uvedené kritériá, zašlite svoje návrhy
spolu s odôvodnením na adresu mestského
úradu. Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na júnovom zasadnutí MsZ v KNM.
Využite v KNM Kultúrne poukazy 2015
Žiaci a pedagógovia môžu využiť kultúrne poukazy 2015 v organizáciách v našom meste. V
Mestskej knižnici v KNM ich môžete použiť
na úhradu členského poplatku a služieb (nie je
možné ich využiť na sankčné poplatky). Mestské kultúrno-športové stredisko KNM dáva
možnosť využiť kultúrne poukazy na uhradenie vstupného na podujatia, ktoré organizuje.

Ponuka letných táborov
Túlavý autobus
Letný tábor s dennou dochádzkou organizuje
Centrum voľného času KNM. Okrem rekreačného oddychu je tábor zameraný na spoznávanie Slovenska. V programe je návšteva regiónu Turiec, Liptov, Kysuce, Bojnice, Žilina.
V rámci programu sú naplánované návštevy
kúpaliska a rôznych historických a prírodných
zaujímavostí. V každom turnuse bude zabezpečený iný program. Zraz detí bude denne od
7.30 hod. a predpokladané ukončenie činnosti
do 16.00 hod.
Termín: I. turnus od 13. - 17. júla 2015
II. turnus od 10. - 14. augusta 2015
Poplatok 65 € zahŕňa cestovné, vstupné, teplý
obed, materiál na činnosť, poistenie.
Prihlásenie na čísle 4213294.

Tábor je zameraný na cykloturistiku v krásnom prostredí Veľkej Fatry. Deti navštívia
Gaderskú a Blatnickú dolinu, Valentovú a kúpeľne mesto Turčianske Teplice. Program je
zameraný na aktívny pobyt v prírode, súťaže
v telocvični a prírode, kúpanie a tvorivé činnosti.
Termín: 1. júla – 8. júla 2015
Poplatok 160 € zahŕňa ubytovanie, stravovanie, poistenie, program, vstupné, materiál na
činnosť.
Prihlásenie na čísle 4213294.

Tábor mladých cykloturistov
Centrum voľného času KNM pripravil letný
tábor pre chlapcov a dievčatá vo veku od 9 do
15 rokov. 13. ročník tábora sa uskutoční v obci
Mošovce v Penzióne u Gazdu.

Zvesti

Tábory s dennou dochádzkou
Centrum voľného času sv. Jakuba na leto pripravilo pre deti zaujímavú ponuku táborov:
1. - 3. júl Škôlkarik
- pestrý program pre deti od 2,5 do 5 rokov.
6. - 10. júl Týždeň objavov
- nové miesta a nové zážitky pre žiakov
1. - 6. ročníkov.
7. - 10. júl Turisticko-športový tábor
- šport a turistika pre deti nad 12 rokov.
13. - 17. júl Divadelný tábor
- pre tých, čo chcú vyskúšať divadlo a sú
žiakmi 2. - 7. ročníkov.
20. - 24. júl Centráčik
- súťaže, hry, hľadanie pokladu, výlety pre
žiakov 3. - 6. ročníkov.
31. júl - 2. august P15 Mládež
- Národné stretnutie mladých v Poprade.
Príprava na Svetové dni mládeže
v Poľsku 2016.
3. - 7. august Bambino
- pestrý program pre 5 až 7 ročné deti.
Prihlásenie na čísle 0911 176 111.
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Komenského plaketou
ocenená desiatka pedagógov

Charita Kysučanom
nie je cudzia

Trávniky a breh rieky
vyčistené od odpadkov

(pokračovanie zo str. 1)
V slávnostnom programe vystúpili učitelia a
žiaci zo Základnej umeleckej školy v KNM.
Ocenenými sú: Marta Kubaščíková, Margita Ilovská, Mgr. Anton Ľudvik, Mgr. Ľudmila
Mušková, Mgr. Anna Bugalová, Štefan Zábojník, Daniela Kafčáková, Vlasta Trúchla, Ľudmila Vavrová, Vilma Sedliaková.
D. Š.

SPRAVODAJSTVO

Malé talenty
recitovali
V Mestskej knižnici KNM sa v rámci Marca –
mesiaca knihy a 145. výročia založenia Spolku
sv. Vojtecha Trnava za účasti primátora mesta
Ing. Jána Hartela konal jubilejný 10. ročník súťaže v prednese poézie a prózy pre deti do 10
rokov. Podujatie s názvom Popoludnie básnika
rodných Kysúc organizoval Miestny Spolok sv.
Vojtecha KNM na počesť nášho významného
rodáka, kňaza, básnika Andreja Majera. Do súťaže sa prihlásilo vyše 40 účastníkov zo všetkých MŠ v meste, ZUŠ KNM, ŠZŠ KNM, CVČ
Kysucký Lieskovec. Porota v zložení: Mgr. Lýdia Kubišová, Mgr. Irena Nižníková, Mgr. Jana
Hrubá rozhodli takto:
Deti MŠ, poézia: Alexandra Vlčková, MŠ Bud.
Lehota; Rebeka Lejsalová, MŠ Bud. Lehota; Tatiana Trlicová, MŠ Litovelská; Ivana Vlčková,
ZUŠ KNM
Deti MŠ, próza: Veronika Ozaniaková, MŠ 9.
mája; Tamara Plevková, MŠ Litovelská; Katarína Melišíková, MŠ Litovelská; Dominik Suchoň, ZUŠ KNM; Tomáš Laš, MŠ Komenského; Adelka Jankovičová, MŠ Litovelská; Eliška
Saková, MŠ 9. mája
Žiaci ZŠ, poézia: Lucka Kotlárová, ZUŠ KNM;
Matúš Švaňa, ZUŠ KNM; Matej Hacek, ZUŠ
KNM;
Žiaci ZŠ, próza: Sarach Mrňáková, ZUŠ KNM;
Samuel Onrejáš, ZUŠ KNM; Lukáš Kavčiak,
CVČ Kys. Lieskovec; Nikoleta Písečná, ŠZŠ
KNM

Pravdepodobne aj príroda túžila po vyčistení
svojich zelených šiat, pretože na Deň Zeme
pripravila prekrásne slnečné počasie. Tak ako
aj po iné roky v tomto období sa vo väčšej miere spomína príroda, ekológia, ochrana životného prostredia a pod. Medzi pravidelné školské aktivity patrí čistenie mesta od odpadkov,
ktoré po roztopení snehu sú priam na každom
kroku. Všetky materské, základné aj stredné
školy si naše mesto doslova rozkúskovali a
trávnaté plochy aj nábrežie rieky Kysuce vyčistili od neporiadku. Samozrejme, ten vyseparovali do vriec. Školáci zo Špeciálnej ZŠ vyčistili
studničku, študenti zo Spojenej školy vysadili
stromčeky, tí najmenší kvietky. Jednoducho
každý pridal ruku k dielu tak, ako vedel, aby
bolo Mesto čisté aj vďaka školákom.

foto: MŠ 9. mája

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na realizácii tohto krásneho
podujatia.
Magda Harceková

D. Š.

Veľmi pekne ďakujem našim deťom, školám, školákom a pedagógom za to, že
zlepšili životné prostredie nielen sebe, ale
aj iným. Verím, že všetci občania mesta
si budú vykonanú prácu vážiť a obmedzia vyhadzovanie odpadkov a po svojich psích miláčikoch budú čistiť trávniky.
Primátor mesta Ing. Ján Hartel

Dňa 27.3. opäť celé Slovensko žilo a bolo zapojené do dobrovoľnej verejnej zbierky Deň
narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga
proti rakovine, ktorá si tento rok pripomína aj
25. výročie založenia. V poradí už 19. ročník
najväčšej verejno-prospešnej finančnej zbierky bol tento rok výnimočne už v marci. Ulice
miest a obcí v jeden deň zaplavili žlté narcisy
a každý, kto si ich pripol na svoj odev, týmto
gestom podporil spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákernou chorobou - rakovinou.
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
KNM roky spolupracuje s Ligou proti rakovine a spoločne so ZO ÚŽS Kysucký Lieskovec,
Povina, Budatínska Lehota a KNM sa zapojila
do tejto zbierky v spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ a verejnými inštitúciami v rámci mesta a obcí. Pri
organizačnom zabezpečení pomohli študenti
Gymnázia, Spojenej školy a Strednej odbornej
školy strojníckej a členky ÚŽS v KNM.
ĎAKUJEME.
Zdenka Stuchliková

Sezónu mažoretky
otvorili úspešne
V najzápadnejšej obci na Slovensku, v Záhorskej
Vsi, sa v sobotu 18. apríla konal 2. ročník medzinárodnej súťaže v mažoretkovom športe Merci
pohár 2015. Zúčastnil sa ho aj súbor Asanka
pôsobiaci už devätnásty rok pri MKŠS v KNM.

Celkovo bolo prihlásených 24 súborov zo Slovenska a z Čiech, ktoré spolu odtancovali 180
súťažných choreografií. Jeden z najlepšie hodnotených súborov bol aj Asanka z KNM. Dievčatá získali 3 x 1. miesto, 4 x 2. miesto a 1 x
3. miesto. Titul MISS mažoretka na tejto súťaži získala v kategórii junior Kristínka Stoláriková a I. vicemiss v kategórii senior Alžbetka
Trúchla. Opäť sa potvrdilo, že dievčatá z Kysúc
sú nielen veľmi šikovné, ale aj krásne. Srdečne
blahoželáme a prajeme úspešnú sezónu 2015.
MKŠS KNM
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Sme prváci
ZŠ Nábrežná
v KNM. Len
ôsmy mesiac
chodíme do
školy, a preto s radosťou chceme všetkým oznámiť, že vieme čítať.
V dňoch 8. a 9 . apríla 2015 sme spolu s pani
učiteľkami navštívili Mestskú knižnicu KNM,
kde nám tety knihovníčky pripravili slávnostný zápis do cechu čitateľov. Aby sme mohli
byť pasovaní za čitateľov knižnice, museli sme
predviesť, čo všetko sme sa za ten prvý rok v
škole naučili. A veru, nedali sme sa zahanbiť.
Písmenká, číslice, ročné obdobia a mesiace sme vedeli naspamäť. Ani s čítaním nebol
žiadny problém. Tety v knižnici nám pripravili
prechádzku rozprávkovou krajinou, ktorá bola
plná prekvapení. Hľadali sa hrdinovia rozprávok. Potom sa rozprúdil kolotoč zvedavých
otázok, na ktoré teta knihovníčka odpovedala.
Odchádzali sme s predsavzatím, že sa čoskoro uvidíme, ale už ako čitatelia. Ďakujeme za
krásne zážitky, ktoré nás budú určite sprevádzať našim čitateľským životom. Za odmenu
budeme čítať pekné rozprávky svojim rodičom.
Zuzana Vojsovičová

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Vansovej Lomnička má už svoju dlhoročnú
tradíciu. Tento rok bol 48. ročník. Krajské
kolo organizuje KO ÚŽS Žilina v spolupráci s
Domom Matice slovenskej v Žiline a Mestom
Žilina v sobášnej sieni radnice. Krajského kola
sa dňa 21.3. 2015 zúčastnili víťazky okresných
kôl, KNM reprezentovali v I. kategórii 16 - 25
rokov Nikola Capeková a Eva Suchárová. V III.
kategórii nad 41 rokov Mgr. Dana Sobolová s
poéziou a Mgr. Ľudmila Bakošová s prózou.
Odborná porota mala neľahkú úlohu vybrať
tie najlepšie. Mgr. Dana Sobolová je už dlhoročná recitátorka a držiteľka viacerých ocenení. Bolo pre nás potešením, že na krajskom
kole patrila medzi tie najlepšie a postúpila do
celoslovenského kola, ktoré bude v Banskej
Bystrici. Srdečne blahoželáme.
Zdenka Stuchliková

Detská kniha
mala sviatok

Na 2. apríla bol vyhlásený Medzinárodný deň
detskej knihy. Tento deň bol stanovený na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa
Christiana Andersena. Pripomenuli sme si ho
aj my s deťmi najstaršej vekovej skupiny MŠ
na Ulici 9. mája. A to vďaka pracovníčkam
mestskej knižnice, ktoré nás pozvali k nim v
tento deň na návštevu a pripravili nám zaujímavý program. Privítali nás dvaja klauni,
ktorí formou prezentácie, prístupnou deťom,
porozprávali o tomto známom rozprávkarovi. Deti hádali rozprávky podľa obrázkov a
úryvkov. Potom sa započúvali do rozprávky
Medovníkový domček v modernejšej verzii.
Vystrihli si papierové medovníčky, ktoré vyzdobili podľa vlastnej fantázie a umiestnili na
pripravený domček. Za odmenu dostali skutočný sladký medovníček. Hoci sme cestu do
knižnice absolvovali za dosť nepriaznivého
počasia, deti prežili ďalší zaujímavý poldeň,
za ktorý pracovníčkam mestskej knižnice ďakujeme.
Vlasta Trúchla

Žiaci nocovali s Andersenom
Na Suľkove

Kto by nechcel byť na chvíľu princeznou,
kráľom či inou rozprávkovou bytosťou? Veď
uniknúť aspoň na chvíľu z reality a dostať sa
do sveta rozprávok je také krásne. V takomto
rozprávkovom svete sme sa v dňoch 27. – 28.
marca 2015 ocitli aj my v ZŠ Dolinský potok.
Noc s Andersenom sme organizovali po tretíkrát a medzi žiakmi si získala veľkú obľubu.
Hlavnou koordinátorkou bola opäť pani učiteľka Mgr. Michaela Káčeriková a zapojili sa
aj pani učiteľky Mgr. Božena Dupáková, Mgr.
Mária Záteková a Mgr. Katarína Halúsková.
Pán učiteľ Mgr. Gabriel Horos jej priebeh zachytil na fotografiách a pozrieť sa na nás prišiel
aj pán riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek. Novinkou
bola návšteva Mestskej knižnice KNM, ktorá
nám ponúkla spoluprácu a my sme ju prijali.
A tak sa prvá časť rozprávkovej noci konala
práve v jej priestoroch. Pani knihovníčky pripravili pre deti rôzne aktivity, ktoré sa im veľmi páčili. Touto cestou sa im preto chceme v
mene našej základnej školy poďakovať. Po ak-
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tivitách v knižnici sme sa presunuli do školy.
Veď náš program sa ešte ani zďaleka nekončil.
Na žiakov čakali ďalšie zaujímavé úlohy a pri
ich plnení využili nielen svoje vedomosti, ale
aj fantáziu a kreativitu. Výsledkom ich snaženia boli veľmi pekné plagáty, ktoré počas
nasledujúceho rána vystavili na chodbe našej
školy. Okrem toho sme si ešte večer vypočuli
krásne rozprávky v podaní žiakov. Bolo príjemné započúvať sa do príbehov, ktoré nám čítali.
Potom sme sa už obliekli do pyžám, vhupli do
spacákov a snívali rozprávkové sny.
Mgr. Katarína Halúsková
V ZŠ Nábrežná

Dňa 27. 3. 2015 sa v ZŠ Nábrežná konalo podujatie na podporu detského čítania Noc s Andersenom. Tento mimoriadne obľúbený rozprávkový projekt sa uskutočnil v ZŠ Nábrežná
už siedmykrát. Deti piateho ročníka počas noci
„Na divokom západe“ sprevádzalo 5 pedagógov: Mgr. Adriána Ondrejášová, Mgr. Vierka
Hmírová, Mgr. Slávka Svrčková, PaedDr. Igor

Drexler a Mgr. Monika Mojtová. Celý čas,
strávený v škole, bol vyplnený aktivitami rôzneho druhu, čítanie, súťaženie, kreslenie a aj
hodnotami, ako sú túžba po poznaní, úcta a
priateľstvo. Veľmi by som chcela aj touto cestou poďakovať našim vzácnym hosťom z Brass
Quartetu zo ZUŠ v KNM pod vedením Mgr.
Štefana Zábojníka, pánovi dekanovi Petrovi
Holbičkovi i pánovi kostolníkovi, Divadlu zo
šuflíka, pizzerii Viola, Rodičovskej rade pri ZŠ
Nábrežná, maminkám, tetám a babkám (Staníkovej, Romanovej, Hvolkovej, Droštinovej,
Malichovej, Bojdovej, Paľuchovej, Oravcovej,
Jurákovej, Sládekovej, Čurajovej, Svrčkovej,
Pavlíčkovej, Vlčkovej, Marčanovej, Zajacovej,
Majtinkovej), zúčastneným kolegom, pánom
školníkom, vedúcej ŠJ pani Ing. Vlaďke Klečkovej a pani kuchárkam, pani upratovačkám,
žiakom 7.A a 6.C, p. uč. Kultánovej, pánovi
Meriačovi, Mojtovi, Ondrejášovi i všetkým
tým, ktorí akokoľvek pomohli. Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová
Rozprávková noc očami účastníčky: - Bol to
dobrý večer, veľa som sa zabávala, smiala,
program bol super, bol to pre mňa jedinečný
zážitok, aj darčeky mi budú pripomínať túto
noc. (Zuzka J.)
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KULTÚRA

Na krajskom kole
s úspechom

Prváci sa stali gurmánmi
dobrých kníh

i
Nahliadnutie do histórie
Ako sme slávili 1. máj
1. máj – sviatok práce je v mysliach mnohých
súčasníkov neoprávnene zakorenený ako socialistický prežitok. Tento sviatok však má
korene v kapitalistických Spojených štátoch
amerických. Vznikol na počesť masových štrajkov robotníkov v USA za 8 – hodinový pracovný čas. Centrom tohto odporu bolo Chicago.
Štrajk pokračoval aj v nasledujúcich dňoch až
bol napokon krvavo potlačený políciou, keď
pri streľbe do štrajkujúcich bolo 6 ľudí zabitých
a okolo 50 ťažko zranených. Tento akt spustil

SPRAVODAJSTVO

1.

vlnu represií a zatýkaní vedúcich osobností z
radov robotníckeho hnutia.
Už 1. ČSR prijala Sviatok práce za svoj a pravidelne, od roku 1919, kedy bol vyhlásený za
štátny sviatok, ho i oslavovala. Na sklonku 30tych rokov sa tento sviatok v ČSR stal demonštráciou odporu voči fašizmu.
Poďme si však pripomenúť doby nedávne, keď
sme 1. máj povinne strávili na manifestácii v
uliciach nášho mesta. Sviatok práce bol uzákoneným sviatkom a oslavoval sa sprievodmi
v každom meste. Každý podnik, inštitúcia i

organizácia sa zúčastnili sprievodu. V Kysuckom Novom Meste bola najväčšia zostava samozrejme zo ZVL. Ďalšie podniky boli napr. V.
D. Rozvoj, Drevina, ďalej JRD a školy z mesta i
2.

z okolitých obcí. Svoje zastúpenie v sprievode
mali i záujmové združenia napr. Zväzarm alebo drobnochovatelia a záhradkári. Samozrejme nemohli chýbať ani odborári združení vo
vtedajšom ROH.
Samotný sprievod začínal v dopoludňajších
hodinách. Podniky a organizácie sa začali zoraďovať na Partizánskej ulici (dnes Belanského),
zoradisko pokračovalo na Litovelskej okolo
Domu kultúry a končilo až na Jilemnického
ulici (dnes Dlhomíra Poľského). Sprievod prechádzal smerom k námestiu, kde bola vystavaná tribúna (v miestach medzi tzv. „Žltým
domom a podlubím). Vrcholom osláv bolo
defilé popred tribúnu za skandovania hesiel o
svetovom mieri a vedúcej úlohe Komunistickej
strany Československa v spoločnosti. To bolo
sprevádzané mávaním tzv. „mávatkami“, čo
boli rôzne papierové dekorácie na drevených

„paličkách“ vyjadrujúce napr. strapce vo farbe československej trikolóry, rôzne alegórie
mieru a pod. Nechýbali ani vlajky štátov socialistického bloku, či vyobrazenia vedúcich
osobností internacionály a KSČ (Marx, Engels,
Lenin, Gottwald, Husák a pod.). Spomínam si,
keď sme si v škole na hodine výtvarnej výchovy svojpomocne vytvorili „mávatka“ z výkresu
s motívom holubice mieru so zemeguľou. My,
školáci sme mali obdobie tesne pred 1. májom
veľmi radi, lebo nám veľa vyučovacích hodín
odpadlo na úkor nácviku manifestácie.
Osobitnou kapitolou v prvomájovom sprievode boli „alegorické vozy“. Išlo v podstate o trojrozmerné transparenty umiestnené na korbách nákladných automobilov alebo vlečkách
traktorov. Jednotlivé podniky sa predháňali v
tom, ktorý alegorický voz bude krajší, okázalejší a výstižnejší. V pamäti mi utkveli najmä
„železná ruka proletariátu lámuca rakety s
jadrovými náložami“ alebo točiaca sa zemeguľa pod červenou vlajkou Sovietskeho zväzu.
Po ukončení manifestácie sa ešte konali rôzne
kultúrne podujatia ako vystúpenia folklórnych
súborov a podobne.
Tradícia prvomájových sprievodov zanikla s
rokom 1989. V našom meste sa v posledných
rokoch opäť prvomájové oslavy konajú.
Mário Janík
1. Formujúci sa sprievod na dnešnej Belanského ulici.
Nedatované, asi 60-te roky.
2. Alegorický voz pri prejazde pred tribúnou, v pozadí
Mýto. 80-te roky.

Tip na výlet

Prvé slnečné dni môžete využiť na prechádzku
po miestach, kde sú viditeľné stopy minulosti.
Pred rokom bol otvorený náučno-historický
chodník, ktorý vedie po Radoli cez miesta,
kde kedysi bolo najstaršie osídlenie. Má dĺžku

približne 4 km a názov
Po stopách legiend o sv.
Vojtechovi a sv. Jánovi
Sarkanderovi. Na trase
tohto chodníka sa nachádzajú: nástupisko turistických trás a odpočívadlo pri kaštieli v Radoli
zo 16. storočia – zvonica
v časti Skotňa – kaplnka
a kríž v časti Stará cesta
– kríže na Starom cintoríne - rázcestie s krížom
Pri lipách – archeologické nálezisko Koscelisko
z polovice 13. storočia
– kamenný kríž u Papánovcov. Trasa je dobre označená smerovými tabuľami a doplnená
informačnými tabuľami s historickými zaujímavosťami danej lokality. Obec Radoľa je totiž
spätá s rôznymi legendami.

Všimli ste si, že kaštieľ v Radoli zmenil svoj výzor? Na prvý pohľad je viditeľná najmä zmena
farby fasády. Na sklonku minulého roka prebehla obnova fasády a sanácia vlhkosti Kaštieľa v Radoli, ktorý je v správe Kysuckého múzea
a patrí medzi najstaršie historické objekty na
Kysuciach. V tomto regióne je jedinou renesančnou pamiatkou.
ŽSK investoval 80-tisíc € z vlastných zdrojov
na túto rekonštrukciu. Dôvodom rekonštrukcie bola vlhkosť, ktorá spôsobovala poškodzovanie fasády. Pri obnove kaštieľa v 80.tych
rokoch na muzeálne účely došlo k zničeniu
pôvodných historických omietok, ktoré nahradili nevhodnými cementovými omietkami. Pri
rekonštrukcii v roku 2014 ich nahradili novými vápennými omietkami, ktoré sú vhodné na
historické kamenné budovy. A tak dnes môžete vidieť kaštieľ v novom svetlom šate.
D. Š.
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Modrá škola na Kysuciach

Veľká noc
prišla medzi deti

Na dejepise
netradične a tvorivo

Pred Veľkou nocou sa v dopoludňajších hodinách v MŠ Komenského konala veľkonočná
šibačka. V rámci plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov sa deti oboznamujú s tradíciami a
zvykmi veľkonočných sviatkov. Deti z 3. triedy
si pod vedením svojej pani učiteľky pripravili
pásmo veľkonočných básní, piesní, povedačiek, vinšov a predstavili sa v každej triede.
Svoj program ukončili šibačkou a polievačkou
dievčat, pani učiteliek a nezabudli ani na pani
kuchárky a upratovačky. Dievčatá a pani učiteľky odmenili chlapcov vajíčkami, a ako je zvykom, aj farebnými stužkami.
Oľga Ďuricová

Talentové skúšky
Základná umelecká škola KNM vyhlasuje talentové 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.

Zvesti

V rámci hodín dejepisu sme na ZŠ Nábrežná
v mesiaci marec uskutočnili mnohé zaujímavé aktivity. Jednou z nich bola beseda s pani
historičkou Veronikou Paukovou z Kysuckého
múzea v Čadci, na ktorej sme sa zúčastnili dňa
6.3. 2015 v Mestskej knižnici v KNM. Žiaci sa
pútavou formou dozvedeli o jej novej knihe s
názvom Pola Negri. Beseda sa všetkým veľmi
páčila, žiaci sa dozvedeli nielen informácie o
svetoznámej hollywoodskej herečke s kysuckými koreňmi, ale aj o písaní knihy. Ďalším podujatím boli jarné tvorivé dielne s pánom Jánom
Stopjakom z KNM. Aj tento rok sa ochotne podelil s našimi žiakmi so svojimi skúsenosťami s
výrobou kraslíc. Výrobu symbolov Veľkej noci
si tentokrát vyskúšali žiaci 6.C. Výsledkom ich
práce boli nielen krásne slamou zdobené vajíčka ale i vlastnoručne upletené korbáče. Počas
besedy ujo Janko, ako ho žiaci volali, ochotne
odpovedal na zvedavé otázky žiakov. Patrí mu
veľká vďaka za ochotu prísť medzi nás, za jeho
čas a cennými radami naplnené chvíle strávene
v škole s nami.
Mgr. Monika Mojtová

Mám básničku
na jazýčku
Prichádzajúcu pani Jar deti MŠ Litovelská privítali recitačným pásmom poézie a prózy, ktoré nacvičili s pani učiteľkami na triedach. Malí aj veľkí
škôlkari s mikrofónom v ruke s veľkým zanietením recitovali básničky o zvieratkách, kvietkoch,
prírode. A že pani Jar skutočne privolali, o tom
svedčilo aj slniečko, ktoré vysielalo svoje teplé
lúče hneď po skončení recitácie. Za svoj prednes
dostal každý recitujúci diplom, maľovanku a veľký potlesk od svojich kamarátov.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová

chy v areáli školy. Výsadbu nových stromov a
zatrávnenie. Ďalším adaptačným opatrením
je realizovanie vodopriepustnosti povrchu v
školskom areáli osadením vegetačných tvárnic a zhotovením chodníkov z Eko dlažby. Nakoľko školský areál má rozlohu približne 2 ha
bez zastavaných plôch je možné ho premeniť
na krásny zelený park. Do realizácie projektu
budú zapojení všetci študenti, nie len vo vzdelávacom procese, ale i pri prácach na úprave terénu, výsadbe stromov a drevín, výseve trávy,
úpravy okolia i pri zavádzaní technológie na
záchyt vody pod dozorom odborných pedagogických a nepedagogických zamestnancov a
členov dobrovoľných organizácií podieľajúcich
sa na projekte. Výsadba stromov bude za pomoci rodičov.

Jazykové úspechy
študentov
Dňa 9.12. 2014 sa na Spojenej škole Nábrežná v
KNM uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 52 študentov. Súťaž obsahovo pripravili Mgr. M. Vlčková,
Mgr. R. Jurišová, Mgr. T. Ivánková-Oravcová.
Následne v okresnom kole olympiády, ktoré sa
konalo na Gymnáziu v KNM, školu reprezentovali Marek Gamrot v kategórii 2B a Marcel Jurišta v kategórii 2D. Obaja študenti získali prvé
miesto a následne postúpili do krajského kola.
Rovnako úspešní boli žiaci pri riešení olympiády z nemeckého jazyka. Olympiádu pripravili
Mgr. P. Čejková, Mgr. M. Maxiánová a Mgr. J.
Podmanická. Svoje jazykové vedomosti z nemčiny si otestovalo 20 žiakov. Víťazmi sa stali A.
Čižmárik v kategórii 2D a A. Fujková v kategórii 2B. Obaja študenti reprezentovali školu v
okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka
na Gymnáziu v KNM, odkiaľ Andrej Čižmárik
s prvým miestom postúpil do krajského kola.
Aj v tomto kole olympiády bol veľmi úspešný,
vyhral prvé miesto. Dňa 23.3. 2015 reprezentoval Andrej Čižmárik Spojenú školu Nábrežná v celoštátnom kole, odkiaľ si odniesol
krásne štvrté miesto. Napriek tomu, že škola
je orientovaná skôr technicky, študujú u nás
aj študenti, ktorí sú jazykovo veľmi zdatní.
SPŠ KNM
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ŠKOLSTVO

Takto znie názov projektu v rámci programovej
oblasti Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom, ktorý v najbližších dňoch bude realizovať SOŠ strojnícka.
Cieľom projektu je zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.
Plánovaný termín ukončenia je 30. september
a celkové náklady budú predstavovať 39.384 €.
Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená

z príspevku príslušného
finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.
V rámci projektu budú
témy ako Voda, Vodné
rastliny, Vodné živočíchy, Kolobeh vody v prírode, Voda ako súčasť
prírodného prostredia,
Voda a klimatická zmena a Vodný ekosystém
zahrnuté v edukačnom procese pre všetky
ročníky. Pre dosiahnutie cieľa sa uskutočnia v
priestoroch školy odborné prednášky pre študentov i zamestnancov školy zamerané na dažďovú vodu.
Projekt má vypracované i adaptačné opatrenia
ako zvýšenie podielu zelene, a to revitalizáciu
existujúcich stromov, drevín a trávnatej plo-

i
Už nič nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas.
Mal si rád život, my Teba a Ty nás.
29. apríla uplynuli 3 roky, čo sa s nami rozlúčil
náš manžel, otec, dedko, pradedko
Peter GALVÁNEK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKY
Dňa 25.4. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej drahej matky a sestry
Jany ŠEVČÍKOVEJ, rod. Hohošovej
S láskou a úctou spomínajú dcéry Jana, Renáta,
Katarína a sestra Anna so švagrom Jozefom aj
s rodinami.

More lásky so sebou si vzali, hory bolesti
zanechali.
Prázdno je tam, kde Vaše hlasy zneli,
no spomienky na Vás nám zostali.
Dňa 19.4. sme si pripomenuli 10. výročie smrti
nášho otca a dedka
Štefana HRUBÉHO
a 14.5. si pripomenieme 12. smutné výročie
úmrtia našej mamy a babky
Anny HRUBEJ
Na obidvoch rodičov si s láskou spomínajú
dcéra s rodinou.

V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú
len v spomienky milé, ktoré v našich srdciach
navždy ostanú.
Dňa 2. 5. 2015 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedko
Peter KOPAS z Dubia
Spomína manželka, deti, vnuci.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dotĺklo srdce, klesli pracovité ruky, bolesťou
unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých,
čo si mal rád.
Dňa 10.5. 2015 uplynie 5. výročie úmrtia
Olivera MAHRÍKA
S láskou a úctou spomína manželka Anna s
rodinou. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu tichú spomienku.
Dňa 20. mája 2015 je to už 10 rokov,
čo nás do večnosti predišiel náš otec a dedko
Adolf ONDRÚŠ
S láskou a úctou spomína dcéra a synovia s
rodinami.

Dňa 19.4. 2015 sme si pripomenuli 14. výročie,
čo nás navždy opustila
Juliana ŠKYBRAHOVÁ z KNM
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s
rodinami.

POĎAKOVANIE

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, v našich
srdciach budeš žiť stále s nami.
Dňa 8.5. 2015 si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil syn a brat
Jozef ŠEVČÍK z Oškerdy
S úctou v srdci spomínajú a nezabúdajú otec,
bratia a celá rodina.
Dňa 17.5. 2015 si pripomíname smutné
výročie úmrtia môjho milovaného syna
Stanka BRŠLÍKA
S láskou a bolesťou v srdci mama, bratia Pavol
a Martin.

Dňa 22. 5. 2015 si pripomíname 2. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Júliusa ADÁMKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou na Teba
spomínať. S bolesťou v srdci oznamujeme
všetkým známym, že dňa 19.3. 2015 nás
náhle opustil vo veku 73 rokov náš milovaný
manžel, otec, starý otec, brat, švagor a krstný
otec
Milan PAGÁČ z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom,
priateľom, bývalým spolupracovníkom
za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina.
Dňa 27.3. 2015 nás opustil náš syn a brat
Peter BRISUDA z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
priateľom, susedom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
p. dekanovi vdp. Petrovi Holbičkovi a
pohrebníctvu Michala Pošteka.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Tatiana Majchráková,
Dominik Haluza,
Natália Koptáková,
Sofia Svrčková,
Dominika Brindzáková,
Ema Kaperová,
Maša Praznovcová,
Kristína Bašťovanská,
Soňa Mordáčová,
Adriána Žabková,
Lujza Mokryšová,
Eva Verebešová
Dávid Heľo,
Paulína Kubišová

Michal BLANÁRIK
Peter BRISUDA
Mgr. Emília LABUDÍKOVÁ
Daniel KAVACKÝ
Gertruda HACEKOVÁ
Pavol OMACHEL
Jozef FOJTÍK
Antónia KONÁRIKOVÁ
Emil SMETANA
Štefan FABČIN

 63 rokov
 38 rokov
 64 rokov
 70 rokov
 85 rokov
 73 rokov
 48 rokov
 78 rokov
 78 rokov
 78 rokov

INZERCIA

Cenník inzercie nájdete na webovej stránke mesta
www.kysuckenovemesto.sk
v časti Občan - Ako vybaviť - Podnikanie

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

Zdenko Saček a Anna Gavlasová
Adrián Kiss a Michaela Kobrtková

POĎAKOVANIE
Dňa 31. 3. 2015 nás navždy opustila vo veku
85 rokov naša drahá mama
Gertruda HACEKOVÁ
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
známym, priateľom a susedom za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Osobitne ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku pánovi kaplánovi Mgr. Marekovi
Muchovi.
Synovia a dcéra s rodinami.

PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA

Dňa 12.4. 2015 nás náhle opustil vo veku 78
rokov milovaný manžel, otec, starý otec, brat,
švagor a krstný otec
Štefan FABČIN
Ďakujeme príbuzným, známym, priateľom a
susedom za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Zároveň ďakujeme pánu farárovi Jánovi
Uskobovi, Mgr. Alenke Ďuriakovej ako i
pohrebnej službe p. Pošteka, personálu a
správcovi cintorína za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manželka, syn Štefan a dcéra Gabika s
rodinami.

Zvesti

1. 5. 2015
2. 5. 2015
3. 5. 2015
8. 5. 2015
9. 5. 2015
10. 5. 2015
16. 5. 2015
17. 5. 2015
23. 5. 2015
24. 5. 2015
30. 5. 2015
31. 5. 2015

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
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 SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

Nová tvár Domu nádeje
v Budatínskej Lehote
V septembri 2011 sa začali rekonštrukčné práce na Dome nádeje v Budatínskej Lehote. Do dnešného dňa
sa nám podarilo dokončiť prístavby a
interiér aj so zariadením. Je potrebné
ešte vykonať dokončovacie práce ako
sú fasáda, toalety, žumpa a úprava
okolia. Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí akoukoľvek formou prispeli na
tomto diele. Taktiež ďakujeme primátorovi a vedeniu mesta KNM za
finančnú podporu. Pán Boh zaplať a
úprimné poďakovanie patrí nášmu
pánu farárovi J. Uskobovi za ústretovosť a pomoc.
koordinátori rekonštrukcie
Domu nádeje
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 Predám murovanú chatku s pekným pozemkom v Budatínskej
Lehote. 0907 656599, 0944 154198.

MANŽELSTVO UZAVRELI

i
Správne znenie tajničky z čísla 4/2015 znie:
„...kto nikdy nepocítil ranu“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Dagmar Kubíková, Murgašova
1105/4, KNM – 6,00 €, 2. Anna Grečnárová, Lipová 873/2-4, KNM – 5,00 €,

3. Elena Jantošíková, Hálkova 1039,
KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme!
Výhercovia si môžu odmenu prevziať v
pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci
pracovný deň. Správne znenie tajničky z

čísla 5/2015 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a
podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20.5. 2015.

Martin Luther: Hudba je najlepšie.................................................
..........................................................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

dokončenie v tajničke krížovky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

legatúra,
náplň do rímsky
debt, jam,
ceruzky boh lásky
paka, hog

ligatúra

mangán
(zn.)

Ukraine
Interna-tional
Airlines

dlh, po
anglicky

hovoril
to isté

zbierka
židovských
zákonov

veru

1. časť
tajničky

americký
hlodavec
kôrovec s
klepetami

praotec
Hebrejov
Katarína
(dom.)

sviňa,
po
anglicky

ukazov.
zámeno
nočný
vták

ryžová
pálenka
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

lyže
(zried.)

vyťahuj
meč
vazal

vínny
destilát
dámsky
pláštik

3. časť
tajničky



2. časť
tajničky

5

N O V ÉH O M ES TA

ktorá

tropická
hľuznatá
rastlina

tropický
plod

sušienka

ValérVendrinský

kúpacie
nádoby
francúzsky
člen

trojsťaž-ňová plachetnica

všetko
v poriadku

podnik
v našom
meste

Nová
scéna (skr.)

výzva

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

5

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 4/2015 znie: „prepelica“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca:
Kristínka Petríková, Sládkovičova, 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 30.5. 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 20.5. 2015, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Eskimácky čln.
2. Zdania.
3. Stavba pre sliepky.
4. Austrálsky stromový
vačkovec.
5. Zimník.
6. Knižka.
7. Samec mačky.
8. Samica býka.

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

Zvesti
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Volejbal 1. liga ženy 2014/2015,
skupina STRED - výsledky dvojstretnutí v skupine o 1. až 4. miesto:
1.
2.
3.
4.

Z

V

P

Zvolen

12

12

0

36:03

36

KNM

12

6

6

20:21

19

R.Sobota

12

4

8

17:26

11

Krupina

12

1

10

09:31

7

Výsledky dvojstretnutí v skupine
o 5. až 8. miesto:
1.
2.
3.
4.

Z

V

P

Púchov

12

10

2

34:11

Čadca

12

9

3

28:18

25

Žilina

12

5

7

22:23

10

P. Bystrica

12

0

12

01:36

0

33

Desiaty ročník
Kysuckej desiatky
V sobotu poobede sa konal 10. ročník
športového podujatia Kysucká desiatka. Atletické preteky sú zaradené do
Bežeckej ligy Žiliny a tešia sa v našom meste obľube. Usporiadateľom
je MKŠS – AK KNM. Slávnostné otvorenie sa konalo v priestoroch cieľa na
Litovelskej ulici o 15:50 hod. Na úvod
si diváci mohli pozrieť vystúpenie
mažoretiek Asanka, neskôr sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Hartel.
Komentátorom športových výkonov
bol Martin Paluch. Štart všetkých kategórií bol o 16:00 hod. na Murgašovej
ulici. Štartu sa zúčastnilo 94 atlétov
z rôznych krajín. Atléti bežali po asfaltovom okruhu dlhom 1017,5 m po
uliciach Murgašova, Lipová, Litovelská
za vylúčenia cestnej premávky. Bežci
absolvovali necelých 10 okruhov. Našim športovcom k pekným výkonom
určite dopomohlo povzbudzovanie
fanúšikov.

O 2. miesto sa zaslúžili: Horný rad zľava: J.
Crha - tréner, L. Holáková, L. Mačková, R.
Karásková, Ing. M. Špiláková, N. Žideková,
Z. Tomašeková, M. Hlaváčová - vedúca družstva Dolný rad zľava: Mgr. R. Kulichová, B.
Beláčiková, Mgr. S. Regecová, V. Gadzíková kapitánka, S. Pričková, B. Večeřová. Trénerom
družstva bol v sezóne 2014/2015 Juraj Crha,
asistentkou trénera bola Verka Gazdíková,
fyzioterapeutkou a vedúcou družstva Mária
Hlaváčová. Volejbalový oddiel vyslovuje veľké
poďakovanie vedeniu ZŠ Clementisova, ktorá
prichýlila naše družstvo na 5/6 súťaže v ich
priestoroch pre problémy s liknavou rekonštrukciou športovej haly, inak by naše družstvo nemohlo zúčastniť súťaže.
Juraj Crha

Výsledky:
Muži do 40 rokov: 1. Rop Abel Kibet
(Benedek-Team) 31:372; 2. Too Silas Kiprono (Benedek-Team) 31:373; 3. Vitko
Juraj (AK MKŠS KNM) 32:114
Muži nad 40 rokov: 1. Wróbel Tomasz
(MKS Centrum Dzięgielow) 33:31; 2.
Widra Jan (Poľsko) 33:40; 3. Koleda
Zdenko (Maraton Klub Rajec) 35:49
Muži nad 50 rokov: 1. Rácz Štefan (ŠKB
Budimír) 36:27; 2. Sventek Ladislav
(ŠKP Čadca) 37:10; 3. KOBAIO Richard
(Poľsko) 37:16
Muži nad 60 rokov: 1. Lyznicki Zygmunt
(Markam MOK Mszana Dolna) 41:43;
2. Kypta Peter (BK Sliač) 43:52; 3. MajeríkJozef (Klub Kysuckého Maratónu
Čadca) 44:01
Ženy do 35 rokov: 1. Barsosio Stellah
Jepngetich (Benedek-Team) 36:22; 2. Kimutai Hellen Jepkosgei (Benedek-Team)
36:26; 3. Franclová Evelína (Maratón
Klub Rajec) 49:36
Ženy nad 35 rokov: 1. Sebastian Sylvia
(BK Jozefa Gabcik Žilina) 39:56; 2. Pochybová Alena (AK MKŠS KNM) 42:18;
3. Ondrijová Erika (Prešov) 45:35
Juniori: 1. Jopčík Patrik (Čadca) 42:10;
2. Valenta Tomáš (Maratón Klub Rajec)
42:58; 3. Falat Zdenko (ŠKB Budimír)
54:46
Juniorky: 1. Belianská Erika (AK MKŠS
KNM) 43:57; 2. Jarošová Michaela (AK
MKŠS KNM) 44:06; 3. Záhradníková Beáta (Radoľa) 54:01

Kysuckí minihádzanári skončili v krajskej súťaži na 1. mieste
Najväčšiu radosť nám v aktuálnej sezóne
robia naši minihádzanári. Pod vedením
trénerov Podoláka a Tomastu vyhrali krajskú súťaž, v ktorej štartovalo 18 družstiev. Zúčastnili sme sa turnaja Karvina
cup, na ktorom sme skončili na 2. mieste, mladší minihádzanári (ročníky 20062007) vybojovali v Martine 2. miesto a
naposledy sme obsadili 2. miesto na veľkonočnom turnaji v KNM, kde sme vo
finále prehrali s Uherským Hradišťom
16:18. Ešte by som rád spomenul, že talentom mesta KNM bola vyhlásená naša

Zvesti

hráčka Kristína Jánošíkova, ktorá hrá za
mladších žiakov KNM a za mladšie žiačky
MHK Bytča.

Súťaž sa hrala turnajovým spôsobom, kde
sme sa počas súťaže stretli napríklad s
družstvami Považská Bystrica, Hlohovec,
Bojnice. Počas súťaže sme zaváhali len raz
a to v Partizánskom, čo bola naša jediná
prehra. Súťaž síce skončila, ale chystáme
sa na turnaj do Stupavy, Ivánky pri Dunaji
a ešte odohráme turnaj pre mladších minihádzanárov v KNM.
Zostava: Piňák, Beláček, Janošík, Lulek,
Ďurana, Bosý, Čuraj, Máca, Franek, Kubala, Ceniga, Javorík, Švanda, Kaňuk, Podkonický, Čupa, Harcek, Goliáš.
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ŠPORT

Volejbalistky úspešne
uzavreli sezónu

i
20.4. - 24.6. 2015
Kaštieľ Radoľa
Štiavnický kroj
Výstava regionálnych krojov a bábik zo zbierok
pani Márie Trulíkovej zo Štiavnika pri Bytči.
20.4. - 20.5. 2015
Mestská knižnica KNM
Micro a macro svet očami študentov
Výstava fotografií študentov Gymnázia v KNM

KULTÚRNE SPEKTRUM

1.5. 2015
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na 14. ročník
podujatia Odomykanie Kysuckej brány. Výstup
na Rochovicu. Informácie: www.sktknm.sk
1.5. 2015, 10:00 h.
Oslava 1. mája
Začiatok podujatia pred domom kultúry, prvomájový sprievod s mažoretkami Asanka a
dychovou hudbou Nová Kysučanka pôjde po
Belanského ulici.
Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí
slobody, kde vystúpia o 10:30h. mažoretky
Asanka, dychová hudba a Capkovci zo Skalitého.
2. - 3.5. 2015
Vodná nádrž Neslušanka
Rybárske preteky O pohár predsedu MO
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu KNM pozýva svojich členov, ich rodinných
príslušníkov, manželky, priateľky, kamarátov
a všetkých, ktorí majú radi príjemný pobyt pri
vode na rybárske preteky O pohár predsedu
miestnej organizácie.
2.5. 2015, 9:00 h.
Dievčenský výstup na Veľký Grič
Dievčenský výstup na Veľký Grič v pohorí Vtáčnik organizuje Športklub turistiky KNM.
3.5. 2015, 15:00 h.
Mariánsky kostol
Koncert zborovej tvorby
Základná umelecká škola v KNM pozýva na obľúbený Koncert zborovej tvorby. Vystúpia spevácke
súbory z KNM a okolia.
6.5. 2015, 10:00 h.
Mestská knižnica KNM
Čo po skončení strednej školy?
Informačný deň s pracovníčkou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže o Európskej dobrovoľníckej službe a pod.

8.5. 2015, 13:00 h.
Kaštieľ Radoľa
Slovenské rytierske dni
Stredoveká atmosféra, v programe skupina historického šermu Taurus Ater, zbor starej hudby
Arcus a akadémia pre malých aj veľkých.
10.5. 2015, 15:00 h.
CVČ sv. Jakuba
Deň matiek
Hudobný, divadelný a tanečný program pre
mamičky, v ktorom sa predstavia deti a mládež z
centra. informácie: www.cvcjakub.sk

15.5. 2015, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva
Národná transfúzna služba SR.
16.5. 2015
podkrovná telocvičňa ZŠ Clementisova
Jogathon
3. ročník nesúťažného maratónu v cvičení jogy.
Jogathon je rozdelený do troch častí: praktické
cvičenie jogy, pomalšie zdravotne zamerané cvičenie jogy a relaxačná časť. Vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých.
Organizuje Yoga Studio, registrujte sa
na 0907 615 583, 0944 359 630
alebo yogastudioknm@gmail.com
Poplatok od 5 do 14 €.
17.5. 2015
Pomoc značkárom
Prechádzka Javorníkmi a Kysuckými Beskydami
a značkovanie turistických ciest a chodníkov. Organizuje Športklub turistiky KNM.
17.5. 2015, 14:00 h
Dom kultúry
Majáles pre seniorov
Zábava a kultúrny program pre seniorov.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
20.5. 2015, 17:00 hod.
Koncertná sála ZUŠ
Absolventský koncert
Absolventský koncert žiakov ZUŠ KNM

23.5. 2015, 20:00 h.
Dom kultúry
JBMNT SHOW s Rytmusom
Patrik „Rytmus“ Vrbovský po prvýkrát v našom
meste. Príde aj ďalší člen skupiny Kontrafakt, producent a DJ ANYS. Využite možnosť počuť najznámejšiu slovenskú DJane - LayDee Sue, obľúbeného a známeho rezidenta party agentúry Grewit.
sk - DJ Thobiasa a pôvabnú DJane Ricca.
Čakajú vás ďalšie prekvapenia a špeciálne atrakcie
ako Laser Show či Fire Efects.
Vstupné: 7 €
informácie: www.rytmusknm.com

27.5. 2015, 9:00 hod.
Deň slnečníc
Charitatívnu akciu Deň slnečníc - KROK so
sclerosis multiplex organizuje Klub sclerosis
multiplex KNM pred budovou Klubu 75 a v
uliciach mesta.
28.5. 2015, 17:00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Absolventský koncert a výstava
Absolventský koncert žiakov ZUŠ KNM spojený
s absolventskou výstavou žiakov výtvarného odboru.
30.5. 2015, 15:00 h.
CVČ sv. Jakuba
Deň detí
Divadelné predstavenie k MDD. Zažijete veľa
hier, súťaží a iných prekvapení.
31.5. 2015
Veľká Fatra
30. ročník výstupu na Šíp. Org. Športklub turistiky KNM.
31.5. 2015, 13:00 h.
Cesta rozprávkovým mestom
Na deti pri príležitosti MDD čakajú rozprávkové
bytosti, súťaže, hry a sladkosti. Začiatok cesty na
Námestí slobody.
31.5. 2015, 17:00 h.
Dom kultúry
Doba ľadová 4
Filmové
predstavenie
Doba ľadová 4 pre všetky
deti k Medzinárodnému
dňu detí. Vstup zdarma.
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