www.kysuckenovemesto.sk

K Y S U C K É H O N O V ÉH O M ES TA

Foto: ZUŠ KNM

ROČNÍK: XXII.					jún 2015		 		 CENA: 0,20 €

6

str. 3

výsledkdya
referen

ValérVendrinský

O tajomstvách
kysuckej prírody
Matka príroda sa prebúdza zo svojho
krásneho a dlhého sna. Aj slniečko sa snaží svojimi lúčmi dotknúť každého kúsku
spiacej zeme... takto sa začala beseda
s prváčikmi na ZŠ Nábrežná v KNM o krásach našich Kysúc. Lektori CHKO Kysuce RNDr. Peter Drengubiak, Ing. Zuzana
Václavová a Richard Pekara nám dali možnosť dozvedieť sa bližšie o matke prírode
na Kysuciach a taktiež o zákonoch, ktoré
v nej platia. Predstavili nám zvieratá, ktoré žijú na Kysuciach.

pokračovanie na str. 7

Komu najlepšie brali?

Stavanie nášho mája
Preplnené štvrtkové Námestie slobody
svedčilo o tom, že sa tu bude niečo diať.
A naozaj to bolo tak. Folklórny súbor Jedľovina v krásnych farebných krojoch začal
spievať ľudové piesne a dievčatá zdobili
zelený vrcholec mája farebnými stužkami.
Stavanie mája v posledný aprílový deň už
neodmysliteľne patrí k tradíciám mesta.
Máj je nielen symbolom lásky, ale aj prichádzajúcej jari, na ktorú sa po dlhej zime
už všetci tešíme.
A tak sa mládenci a muži zapreli do dlhej žŕdky a máj za povzbudzovania prítomných vztýčili. Všetci si za to vyslúžili
potlesk. Ten zaznel ešte raz na sídlisku
Kamence, kde tento symbol jari zdobil
priestor po celý máj.

Rybári z miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu oficiálne zahájili
sezónu spoločenskými rybárskymi pretekmi v chytaní kaprov na Vodnej nádrži
Neslušanka. Tieto preteky sa tradične tešia veľkej obľube a tento rok sa pretekov
zúčastnilo 233 rybárov, ktorí spolu chytili
skoro 200 kaprov. Po skončení pretekov
bola medzi prítomnými výborná nálada,
možno aj vďaka chýrnemu guľášu a občerstveniu, ktoré organizátori na túto slávnosť pripravili.

pokračovanie na str. 11
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Ad Referendum
Ako už všetci vieme, dňa 18.05.2015 zasadalo MsZ, ktoré oficiálne
v zmysle zákona vyhlásilo výsledky miestneho referenda. Občania
v ňom vyjadrili nesúhlas so zámerom vybudovať recyklačné zariadenie BLOWDEC v KNM.
Mimoriadne dobrou správou pre občanov mesta a pre uskutočnenie tohto ich priania je, že sa spoločnosť KLF-Energetika rozhodla
ukončiť nájomnú zmluvu so spoločnosťou NEOCHEM, ktorá chcela prevádzkovať recyklačné zariadenie na pôde KLF.
Na MsZ som poďakoval všetkým občanom a všetkým tým aktivistom, ktorí bez postranných úmyslov v snahe ochrániť životné prostredie mesta referendum podporili. Bohužiaľ, nie o všetkých aktivistoch a aktívnych ľuďoch v tomto procese to možno konštatovať.
Nikdy som nekonal proti snahe občanov zabrániť inštalácii recyklačného zariadenia. Odmietol som sa však podieľať na kampani
vedenej nečistým spôsobom, kde sa pre získanie podpory používali
nepravdivé údaje vyvolávajúce strach, namiesto recyklačného zariadenia, ktorého cieľom bolo získať recyklovanú surovinu a z tejto
odlúčiť nevyužiteľný odpad, sa používal výraz spaľovňa, p. Janík
strašil verejnosť podľa neho možnosťou výroby jedovatého plynu,
ktorý sa používa ako bojový plyn, ktorý by mohol vznikať ako vedľajší produkt pri recyklácii, p. Véghová hrozila „všetci vykapeme
ako vrabce“ a pod. Chcel som, aby argumentácia prebiehala vo vecnej a odbornej rovine. Výsledkom bolo, že niektorí tiež aktivisti začali o mne šíriť „zaručené správy“ o mojom spojení s firmou NEOCHEM, že som dostal od nich niekoľko stotisíc Eur úplatku, vraj za
to, že som im už povolil inštaláciu „druhej spaľovne“ v KNM, a že
som povolil aj jestvujúcu spaľovňu A.S.A nachádzajúcu sa v areáli
ZVL-Kováčňa, že mi na životnom prostredí nezáleží, lebo si staviam dom mimo mesta a chystám sa z mesta odsťahovať.

Navštívte naše
finančné centrum
v OC Mirage
Môžete si u nás vybaviť:
hotovostnú pôžičku až 10 000 € bez ručiteľa
výhodnú pôžičku na rekonštrukciu
Premia kartu Home Credit, s ktorou šetríte
pri každom nákupe
spojenie pôžičiek do jednej s nižšou splátkou
Tešíme sa na Vašu návštevu
každý deň od 9.00 –20.00 hod.
0850 638 191

zilina@homecredit.sk

Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení
podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

marca tohto roka po verejné prerokovanie štúdie EIA o dopade
prevádzky recyklačného zariadenia na životné prostredia mesta.
Na tomto prerokovaní osobne proti mne

vystúpili p. Janík, p. Drexler, p. Macášek. Obvinenia pokračovali
vystúpením p. Kerháta na MsZ 18.05.2015, ktorý ma dokonca vyzval, aby som odstúpil z funkcie a p. Drexler so skupinou poslancov
predniesol návrh na zníženie môjho platu na minimum.
Fyzicky nie je možné, aby som jednotlivo oslovil ľudí, ktorí boli
oslovení „tiež aktivistami“ snažiacimi sa o poškodenie môjho dobrého mena. Využívam preto túto možnosť a vyjadrím sa k citovaným obvineniam.
1. Moje spojenie s firmou NEOCHEM a úplatky
Predstaviteľov firmy NEOCHEM som prvýkrát videl na verejnom
prerokovaní štúdie EIA 6.5. 2015. Čo sa týka úplatku – ak mi niekto pomôže usvedčiť šíriteľov tejto správy, verejne prehlasujem, že
mu dám polovicu so súdom uznanej nemajetkovej ujmy a druhú
dám na charitu.
2. Rozostavaný dom mimo mesta
V dnešnej dobe nie je problém vylustrovať niekoho majetkové pomery na portáli katastra. Ak taký dom v mojom vlastníctve alebo
vo vlastníctve mne blízkej osoby niekto nájde, súhlasím s tým, aby
si ho zapísal na svoj list vlastníctva.
3. Údajne mnou vydané povolenie jestvujúcej spaľovne A.S.A
V prílohe článku, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta uverejňujem:
-povolenie na prevádzku spaľovne, ktoré vydal Obvodný úrad ŽP
v Žilina
- genézu tohto zariadenia podľa portálu Kysuce z roku 2009
4. Povolenie zámeru inštalácie zariadenia BLOWDEC na území
mesta a informácia občanov o tomto zámere
Aktivisti využili neznalosť stavebného zákona a iných predpisov
súvisiacich s výstavbou. Nešlo o povolenie realizácie zámeru, to by
bolo predmetom až následného územného a stavebného konania,
ktoré sa ešte nezačalo. Jednalo sa o vyjadrenie k zámeru z pohľadu životného prostredia, o ktoré požiadalo MŽP SR. Keď prišla
požiadavka na vyjadrenie, v ktorej v prílohe bol popis zariadenia,
z popisu bolo zrejmé, že sa jedná v podstate o neškodné recyklačné
zariadenie. V našom stanovisku sme z opatrnosti vyjadrili podmienku, že budeme s prevádzkou súhlasiť len ak zariadenie nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie v zmysle zákona o životnom prostredí, čo sa malo preukázať štúdiou EIA. Zámer s výzvou
pre občanov, aby sa k zámeru vyjadrili, visel na web stránke mesta
a úradnej tabuli mesta 21 dní. Nezdá sa mi spravodlivé obviňovať
ma z akéhosi nekalého úmyslu a už najmenej zo strany p. Drexlera,
ktorý v tom čase kandidoval na primátora mesta a deklaroval vo
svojom programe obrovský záujem o život obyvateľov mesta a inovatívne prístupy. P. Drexler bol v tom čase informatikom mesta,
ktorý spravoval web stránku mesta, na ktorej bol zámer uverejnený.
5. Výzva p. Kerháta na moje odstúpenie
Podľa môjho svedomia nevidím k odstúpeniu najmenší dôvod, pracujem pre toto mesto najlepšie, ako viem. Mesto, či to niekto chce
vidieť alebo nie, sa počas môjho pôsobenia zmenilo k lepšiemu.
Využívame v maximálnej miere vlastné aj externé zdroje financovania, podarilo sa nám úspešne dotiahnuť dlhoročné súdne spory o nehnuteľnosti mesta, majetkovoprávne vysporiadať mnoho
nehnuteľností, dosiahnuť odblokovanie územného rozvoja mesta

V takejto atmosfére sa niesli aj zasadnutia MsZ od
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dojednaním zmeny trasy vodnej cesty s vládou SR. Aj v súčasnosti máme rozpracované
veľké investičné akcie, ako poliklinika, verejné osvetlenie. A to všetko bez zadlženia
mesta s niekoľkonásobným titulom „Najlepšie hospodáriaceho mesta na Slovensku“.
Pripúšťam, že pri tom množstve práce a zho-

de nepriaznivých okolností, ktoré sa objavili
pri realizácii, nevyšlo všetko, ako sme očakávali. Život však nezastal a problém sme
museli riešiť. Ak sa chyba v dvoch, troch
prípadoch zo cca 130 realizovaných investičných akcií stala, tak len pri hľadaní riešenia
vzniknutej situácie, vždy s úmyslom urobiť

veci pre mesto za daných okolností čo najlepšie a najhospodárnejšie.
Ing. Ján Hartel
primátor mesta

Dňa 16.5. 2015 sa v meste Kysucké Nové
Mesto konalo v čase o 7:00 do 22:00 hod.
miestne referendum o zriadení prevádzky
na spracovanie odpadov ako sú plasty, gumy,
ojazdené pneumatiky, odpadové oleje a uhlíkové polotovary procesom Blowdec 250/500
kW.
Priebeh referenda bol vo všetkých 13 okrskov
bezproblémový. V zoznamoch bolo zapísaných 12 648 oprávnených voličov na hlasovanie. Referenda sa zúčastnilo 7 756 občanov,
čo činí 61,32%. Odovzdaných bolo 7 741
platných hlasov. So zriadením prevádzky na
spracovanie odpadov súhlasilo 49 občanov
(0,63 %). 7 692 občanov bolo proti (99,36%).
Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení výsledky miestneho referenda sú
platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie
prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné

zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania
obyvateľov obce do 3 dní. Z tohto dôvodu sa
v pondelok konalo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Predsedníčka mestskej komisie
Nadežda Behúňová oboznámila prítomných
poslancov a širokú verejnosť s výsledkami.
Na záver poznamenala, že sobotná účasť bola
percentuálne najvyššia v histórii nášho mesta, čo sa týka účasti nielen na referende ale aj
voľbách.
Mestské zastupiteľstvo na základe výsledkov
vyhlásilo referendum za platné. V tomto bode
programu vystúpil zástupca KLF-Energetika,
a. s. Ing. Peter Kubík, ktorý zdôraznil, že mu
je ľúto, že meno firmy KLF Energetika, a. s.
sa spája so zariadením na likvidáciu odpadu
Blowdec, nakoľko sú len prenajímateľmi pozemku. Zároveň na základe pripomienok a
stanovísk k zariadeniu Blowdec z verejného
prerokovania štúdie dopadu prevádzky zariadenia na životného prostredie, za silného

Poďakovanie predsedovi bytového družstva
Ing. Dušan Kniha, CSc. pracoval v predstavenstve Stavebného bytového družstva v KNM
od 16.12. 2004. Za predsedu predstavenstva
bol zvolený 14.7. 2005. Do družstva nastúpil
v zložitom období a počas svojho pôsobenia
zúročil všetky svoje dlhoročné skúsenosti pracovníka vo vrcholných funkciách podnikov.
Vďaka nim sa rýchlo stabilizoval pracovný kolektív a družstvo začalo zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb. Načrtol plán smerovania
a riadenia družstva. Jeho zásluhou sa začalo
v meste zatepľovanie, rekonštrukcie a obnova
bytových domov a ich zariadení. Aj napriek
úskaliam, mu mnohí držali palce... Takto sa k
prítomným členom predstavenstva prihovoril
Ing. František Fulek na ostatnom stretnutí na
konci apríla. Pán Dušan Kniha sa zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie predsedu predstavenstva družstva a poďakovať mu prišli nielen
jeho členovia, ale aj primátor mesta Ing. Ján
Hartel. Primátor vyjadril úprimný obdiv nad
jeho prácou, ale aj prácou celého družstva,
ktorá smerovala k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov bytových domov aj k celkovému skrášleniu mesta. K úprimným slo-

Zvesti

vám pridal ďakovný list. Kyticu kvetov a veľa
zdravia popriala odstupujúcemu predsedovi
zástupkyňa primátora Ing. Jana Svrčková. Na
záver sa za ocenenie, milé darčeky a pozornosť
poďakoval Ing. Dušan Kniha, CSc.
D. Š.

aplauzu prisľúbil, že firma ukončí nájomnú
zmluvu s firmou NEOCHEM, s. r. o. najneskôr
do pol roka.
Iniciatíva občanov, ktorá otvorila otázku životného prostredia v našom meste a jeho znečisťovania pri likvidácii odpadu, však pokračuje. Výsledky referenda aktivistov posilnili v
domnienke, že ľudia si prajú zdravšie a čistejšie mesto a na pondelkovom zasadnutí predniesli svoje ďalšie plány. Na srdci im leží spaľovňa nebezpečného a nemocničného odpadu
spoločnosti A.S.A. Slovakia najmä nevhodné
skladovanie odpadu v areáli spaľovne, nedodržiavanie bezpečnostných predpisov a pod., čo
ma za následok zvýšenú mieru znečisťovania
ovzdušia v našom meste. Poslanci schválili
uznesenie, v ktorom zaviazali mesto vypracovať právnu analýzu stavu a najmä možností,
ako postupovať pri riešení problémov s uvedenou spaľovňou.
D. Š.



ECHO MESIACA

Kysučania boli svetoví!
V sobotu 16. mája 2015, v deň referenda, boli
ste Kysučania úžasní! Ukázali ste sa ako jedna
veľká spontánna rodina, ktorá vie zabojovať,
keď to treba. A tentoraz to ozaj bolo treba. Veď
nám ide o naše zdravie a zdravie našich detí.
Dokázali ste, že máte zodpovednosť za seba
a za svojich potomkov. Vďaka vám! Dokázali
ste sa zomknúť proti tým, čo nám chcú zamoriť naše prostredie. Ešte raz, ďakujem.
Mgr. Zita Véghová

Pozvánka
na zasadnutie MsZ KNM
Oznam pre verejnosť
Oznamujeme Vám, že v dňoch od 1. 6. 2015
do 3.6. 2015 bude referát matriky a evidencie
obyvateľstva zatvorený z dôvodu nevyhnutného školenia.
Otvorený bude od dňa
4. 6. 2015 od 7.00 hod. do 14.30 hod.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
bude konať dňa 11. júna 2015 o 13,00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v KNM.
Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho
môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet s.r.o. Podrobný program
rokovania bude zverejnený na webovej
stránke mesta.
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Občania vyjadrili svoj nesúhlas so zariadením Blowdec

i

SPRAVODAJSTVO

Oslava výročia
oslobodenia v parku

Tento rok sme si 30. apríla pripomenuli
okrúhle výročie oslobodenia mesta. Už 70
rokov uplynulo odo dňa, keď naše mesto prežilo posledný deň hroznej II. svetovej vojny
a obyvatelia sa dočkali vytúženej slobody.
Tento deň si zaslúži veľkú pozornosť najmä
ako pietny deň a spomienka na všetkých Kysučanov a ostatných padlých počas II. svetovej vojny. Na úvod spomienkového programu
v mestskom parku zahrala Dychová hudba
Kysučanka. Primátor mesta Ing. Ján Hartel
vo svojom príhovore pripomenul význam tejto udalosti a vyjadril vďaku všetkým padlým
bojovníkom. V spoločnosti podplukovníka
Rastislava Majerčiaka zo Zväzu protifašistických bojovníkov, prednostu MsÚ JUDr. Ľubomíra Ježa, poslancov MsZ a riaditeľa MKŠS
Bc. Juraja Čierňavu položil vence k pamätníku. Táto pamätná tabuľa bola presne pred 20.
rokmi pri príležitosti 50. výročia oslobodenia
mesta osadená na budove MsÚ.
D. Š.

Súťaž o najkrajší list
Slovenskej republiky
Medzinárodnú súťaž o najkrajší list organizuje
Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie. Celoslovenské kolo zabezpečovala Slovenská pošta,
a.s. s podporou Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Do súťaže sa zapojili
žiaci 5.A, 7.A a 8.A. Deti písali listy v slovenskom
alebo anglickom jazyku na tému „Povedz nám
o svete, v ktorom by si chcel vyrastať“. Odborná
porota v národnom kole vybrala spomedzi 575
originálnych listov desiatku najlepších. Vynikajúci úspech dosiahli 3 dievčatá zo ZŠ Clementisova:
Adriána Janošková, 5.A získala 5. miesto (pripravovala Mgr. Očková), Sophia Roubalová a Janka
Bodóová, 7.A obsadili 7. miesto (pripravovala
Mgr. art. Krištofíková). Všetkým trom dievčatám
ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Otvorenie domu kultúry
s divadelnou premiérou
Krátko na to, ako bol na Námestí slobody postavený máj, sa hudba rozoznela aj pred Domom kultúry v KNM. Na úvod programu zahrala Dychová hudba Nová Kysučanka a svoje
tanečné umenie predviedli mažoretky Asanka.
Konalo sa slávnostné otvorenie nášho zrekonštruovaného stánku kultúry s novou nadstavbou. Prítomným sa prihovoril primátor mesta
Ing. Ján Hartel. Privítal vzácnych hostí z partnerských miest Lodygowice a Gogolin v Poľsku a Jablunkov v Česku. V príhovore uviedol
základné informácie o projekte, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľská republika Slovenská republika 2007- 2013. Projekt mal
názov Spolupráca prostredníctvom kultúry prestavba a modernizácia poľsko-slovenských
kultúrnych stredísk. V rámci projektu sa vybudovala nadstavba domu kultúry, kde vznikli
priestory pre kultúrnu činnosť, v zadnej časti
sa urobila prístavba so schodiskom a výťahom,
čím sa odstránili bariéry pre hendikepovaných
návštevníkov. Zateplenie a výmena okien úplne zmenili výzor domu kultúry, ktorému dnes
dominuje sivá a strieborná farba. Ku skvalitneniu práce medzi partnerskými mestami KNM
a Lodygowice prispelo aj zateplenie plochých
striech a nová vzduchotechnika. Samozrejme,
že projekt zahŕňal aj ďalšie menšie práce. Kysučanov pozdravili a prihovorili sa im aj predstavitelia partnerských miest a potom prišiel
ten okamih, kedy bola slávnostne prestrihnutá páska. Každý, kto mal záujem, si mohol prezrieť novovybudované priestory a bol pozvaný
na program, ktorý pokračoval vo vnútri.
Tým bola divadelná premiéra hry Divadelná
komédia v podaní Divadelného súboru dospelých pri MKŠS. Režisérskej taktovky sa ujal
Rudo Vitos a v hlavných úlohách sa predstavili
Daniela Podoláková, Ján Šteiniger, Pavol Prievozník, Barbora Brezinová, Viera Tomašcová,
Miroslav Cáder, Miloš Gazdík, Daniela Škoríková. V predstavení mala svoj vstup aj skupina
So Far v zložení Ivana Čepelová, Andrea Šidlová, Michal Škuta a Ján Gundáš či dve brušné
tanečnice Nikola Capeková a Martina Vitkovská. Diváci vzhliadli hru Bengta Ahlforsa, ktorá nazrela do zákulisia divadla. Dej začal ťažkým prebúdzaním sa hercov po premiérovej
noci a končil premiérou ďalšej hry. Na doskách
prebiehali čítacie a javiskové skúšky, ktoré zasahovali do života hercov možno viac, ako by
si to priali.
Na záver si umelci za svoje predstavenie zaslúžili dlhý potlesk a množstvo kytíc.
D. Š.

Pýcha mesta
rozžiarila prvý máj

Prvý máj sa dá považovať za jeden z najsymbolickejších dní v roku. Pripomíname si Sviatok
práce, ktorý vznikol ako spomienka na robotnícke štrajky, vstup Slovenska do Európskej
únie pred jedenástimi rokmi, ale aj začiatok
mesiaca lásky spojený s tradíciou pobozkania
sa pod čerešňou. Mesto v spolupráci s MKŠS
zostalo počas osláv tohto dňa verné rannému
programu, ktorý privádza do ulíc desiatky zvedavcov. Dychová kapela Kysučanka si pre nás
pripravila budíček už o siedmej ráno, aby sme
neprespali neskorší pochod mažoretkového
súboru Asanka v sprievode Dychovej hudby
Nová Kysučanka. Diváci ocenili mažoretky
viacnásobným potleskom a sám primátor ich
počas svojho príhovoru nazval pýchou mesta.
S ešte väčšou chuťou sa tak mohli pustiť do
predvádzania choreografií v nových umeleckých a pestrofarebných kostýmoch, ktoré oživili zamračený deň. Bodku za prvomájovým
programom utvorilo vystúpenie v podaní Ľudovej hudby Capkovci zo Skalitého.
Dominika Chrastová

Jubilejný budíček
Áno. Už 60.-krát na 1. máj budila obyvateľov
KNM dychová hudba Kysučanka. Všetko to
začalo 1. mája 1955, keď dychová hudba Závodov presného strojárstva po prvýkrát vyšla
do ulíc mesta pod taktovkou kapelníka Martina Staníka. Potom už DH ZVL účinkovala pod
vedením kapelníkov p. Smykala, Petrušku a
Zábojníka. Žiaľ, tí, ktorí po prvýkrát pochodovali po meste v slávnostných montérkach, už
nie sú medzi nami. Dnes Kysučanku tvoria len
traja pamätníci, Ing. F. Tichý a K. Dubjel absolvovali 56 prvomájových budíčkov a O. Sabó
päťdesiatpäť. Dychovú hudbu dopĺňajú mladší
muzikanti. Budíček má priaznivý ohlas nielen
u starších obyvateľov mesta, ktorým pripomíname ich mladosť, ale aj u tých mladších.
J. K.

Mgr. Eliška Očková
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Deň ožil anglickými veršami

Dňa 30. apríla ožila Mestská knižnica KNM
veršami v anglickom jazyku. Po minuloročnom úspechu nultého kola recitačnej súťaže
„Feel the English in Verses“ sa tento rok konal jej prvý ročník. 25 žiakov zo šiestich ZŠ
v okrese KNM prišlo predviesť svoje zručnosti v prednese poézie, prózy a v interpretácii
neznámeho textu. Súťaž svojim príhovorom otvoril PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ ZŠ
Nábrežná, a programom nás sprevádzal žiak

Kniha ukrytá v lese

Tomáš Tolnaj. Výsledky:
Próza: 1. miesto: Peter Kubala (ZŠ Nesluša);
2. miesto: Ivana Hmirová (ZŠ Clementisova);
3. miesto: Denisa Fujašová (ZŠ Nábrežná)
Poézia: 1. miesto: Kristína Čavajdová (ZŠ
Nábrežná); 2. miesto: Kristína Jankovičová
(ZŠ Nesluša); 3. miesto: Romana Poprocká
(ZŠ Dolinský potok)
Interpretácia neznámeho textu: 1. miesto:
Natália Húšťavová (ZŠ Dolinský potok);
2. miesto: Nina Kavacká (ZŠ Nábrežná); 3.
miesto: Lívia Kubalová (ZŠ Nábrežná)
Veľké poďakovanie patrí Mgr. Jolane Madigárovej Kubišovej za zorganizovanie tohto
ročníka súťaže, sponzorom Oxford University Press, kníhkupectvu Littera, školskej rade
pri ZŠ Nábrežná a p. Mičianovi za poskytnuté
občerstvenie.

Už po druhýkrát sa Mestská knižnica KNM
zapojila do kampane Les ukrytý v knihe.
Tohtoročnou novinkou bolo doplnenie podtitulu k hlavnému názvu Kniha ukrytá v lese.
Pre knižnicu to znamenalo rozšíriť svoje aktivity smerom do vonkajšieho prostredia, teda
v našom prípade do záhrady za knižnicou.
Za základ čítania bola tento rok určená kniha
Rozprávky z Tatier od Antona Rákaya. Tú lesný pedagóg ukryl ešte pred príchodom detí
v záhrade. Po privítaní žiakov ZŠ Dolinský potok zo strany lesného pedagóga Ing. Jána Vojteka si deti posadali na pripravené lavičky pod

Mgr. Ľudmila Heľová

Knihu od J. Uličianského Analfabeta Negramotná si vedúci detského ochotníckeho súboru
Didero PaedDr. Pavol
Zátek nevybral za námet divadelného predstavenia náhodne. Aj on,
ako dlhoročný pedagóg
a riaditeľ ZŠ Dolinský
potok v KNM, citlivo
zaregistroval klesajúci
záujem svojich žiakov
o čitateľské
aktivity.
A preto vzniklo úžasné
divadelné predstavenie
pod názvom Analfabeta
v knižnici, ktoré sa uskutočnilo v autentickom prostredí, teda medzi knižničnými regálmi. Hlavným cieľom bolo nenásilnou formou
presvedčiť prítomné deti, že aj čítanie môže
byť in. Hlavná predstaviteľka Analfabeta Negramotná zostane zamknutá v knižnici, keď

sa v nej chce ukryť pred dažďom. Podobne,
ako mnohé deti, aj ona čítanie odmietala ako
nudu. Medzi regálmi však zaspí a medzitým
z kníh povyliezajú literárni hrdinovia Janko
Hraško, Pippi Dlhá Pančucha, Anna zo Zeleného domu i Harry Potter či traja pátrači.
Po prebudení má možnosť stretnúť sa s každým z nich osobne a oni jej pomôžu vyriešiť
jej každodenné problémy. V závere p. Zátek
vyzdvihol hlavné posolstvo a celé predstavenie zakončil povzbudením prítomných detí,
aby si požičali v knižnici knihy primerané
ich veku a záujmom. Deti si s radosťou povyberali knižky a ich rodičia s uspokojením
skonštatovali, že v knižnici strávená hodinka
v rámci netradičného spojenia aktivít dvoch
kultúrnych inštitúcií, divadla a knižnice, bola
zmysluplným vyplnením spoločne prežitého
času so svojimi ratolesťami. Ďakujeme p. Zátekovi a jeho zverencom z divadelného súboru Didero, ktorý pracuje pri MKŠS KNM, za
hodnotný umelecký zážitok.
Janka Hrubá

Čo sa stalo na zámku?

vá, komorníka Tomáš Tolnaj, komornú Terezka Bajánková, princezné Nela Lukáčová, Nika
Francová, princa Palko Mazúr. V rozprávke
si zhrali aj ďalší menší či väčší účinkujúci. Na
úvod divákom - deťom prezradil kráľ svoj veľký
problém. Ako pripraviť pre princeznú peknú
oslavu narodenín a pozvať čo najviac vzácnych
hostí, medzi ktorými nemal chýbať ani tajomný princ? Krásnej princeznej sa samozrejme
vydávať ešte nechce a po stretnutí s princom
Krasomilom netúži, nakoľko si myslí, že je to
maznáčik. Ale ako každá rozprávka, aj táto
má šťastný koniec. Koná sa oslava s krásnou

Predstavenie Čo sa stalo na zámku nacvičili
žiaci literárno-dramatického odboru v spolupráci s výtvarným, tanečným a hudobným
odborom ZUŠ KNM. Námet spracovala mladá študentka Dominika Chrastová. Scenár
upravila vedúca LDO Anna Vlčková. Cieľom
hry bolo pobaviť diváka, ale tiež prezentovať
výsledky práce odborov ZUŠ. V hre sa ako kráľ
predstavil Ľubko Habaň, jeho dcéru, princeznú
si zahrala Nika Capeková. Úlohu šaša si vyskúšal Matúš Máca, kuchárku Grétka Ondráško-
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holým nebom. Nasledovalo spoločne čítanie
nájdenej knihy a z jej textu individuálne vypracovanie pracovných listov. Lesný pedagóg
plynulo pokračoval podľa plánu a porozprával
deťom o tatranských obyvateľoch, ukázal im
ich obrázky, stopy a znaky. A keďže akcii priala
nielen výborná disciplinovanosť prítomných
žiakov, ale aj slnečné počasie, lesný pedagóg
mohol zrealizovať aj pohybové hry Orly a svište a Netopier a motýle. Podobný priebeh malo
aj popoludňajšie stretnutie, ktorého sa zúčastnili deti zo Školského klubu pri ZŠ Nábrežná
v KNM. Aj oni absolvovali podľa plánu všetky
činnosti. Záverečný čas však vyplnili aktivitou, ktorá začala už asi pol roka pred tým pod
názvom Gombíkovanie. Aj vďaka dospelým
čitateľom, ktorí darovali knižnici nepotrebné
gombíky, mohol pod rukami školákov vzniknúť gombíkový strom v odtieňoch štyroch ročných období.
Janka Hrubá
sladkou tortou, priateľkami princeznami
a príde aj princ, ktorý sa princeznej zapáči.
Toto predstavenie potešilo všetky deti nielen
svojim príbehom, ale aj tým, že bolo interaktívne. Malí diváci spolupracovali pri nácviku
oslavnej narodeninovej piesne a tanca.
D. Š.
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Divadlo medzi regálmI

i
Týždeň ochrany životného prostredia

Žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ na Clementisovej ulici
v KNM sa zapojili do školského projektu pod
názvom Týždeň ochrany životného prostredia.
Tento projekt bol na našej škole realizovaný už
po druhýkrát. Žiaci plnili každý deň rôzne úlohy, ktorých cieľom bolo uvedomiť si dôležitosť
prírody pre ľudí, živočíchov a rastliny.
Pondelok bol zameraný na ochranu vody. Žiaci
spoznali, kde všade sa voda nachádza, komu
a načo slúži a ako sa dá vodou šetriť. Deti zhotovovali v skupinách jazierka plné vodných živočíchov a plagáty zobrazujúce využitie vody.
Pripili si čistou vodou – najlepším nápojom.

Uskutočnila sa aj vychádzka k čističke odpadových vôd a po ceste naspäť žiaci vyčistili časť
nábrežia rieky Kysuce. Utorok bol venovaný
ochrane lesov. Po vzhliadnutí prezentácie
k tejto téme žiaci pracovali v skupinách. Každá
skupina vyhotovila strom, do ktorého vpísali svoje poznatky o význame lesov. Naučili sa
rozoznávať niektoré druhy ihličnatých a listnatých stromov. V pracovných listoch spoznávali zvieratká a určovali rozdiely medzi čistou
a znečistenou prírodou. Nakoniec vyhotovili
z kotúčikov od toaletného papiera a z častí
plastových fliaš kvety a „zasadili“ ich na papierovú lúku. V stredu bolo cieľom naučiť žiakov
správne separovať odpad a pochopiť význam
recyklácie niektorých materiálov. V tento deň
žiaci dostali nové mená: Papierko, Sklíčko,
Plastík a Kovík. Každý mal oblečené podľa
svojho mena aj farebné tričko: modré, zelené,
žlté a červené. Úvodná prezentácia vtiahla žiakov do problematiky recyklácie odpadu. Potom
žiaci pracovali vo „farebných skupinách“. Kaž-

dá skupina vyhotovila nádobu na svoj odpad,
z rôznych obrázkov povyberala tie, ktoré sú
vhodné do nádoby. V praktickej časti triedili
odpad do správnych vriec, pričom zdôvodňovali svoje rozhodnutia. Šikovné ruky detí tiež
zhotovili krásne výrobky z odpadového materiálu. Vo štvrtok sa všetci tešili na besedu s poľovníkom. Ing. Bronislav Hejtmánek zaujímavo porozprával deťom o svojej záľube, ktorej sa
venuje už dlhé roky. Deti sa dozvedeli, ako sa
poľovníci starajú o zvieratá, mali možnosť prezrieť si jelenie parožie, ktoré im ujo poľovník
priniesol ukázať. Pán Hejtmánek trpezlivo odpovedal na všetky otázky detí. Po veľmi zaujímavej besede bolo veľa detí rozhodnutých stať
sa v budúcnosti poľovníkmi. V piatok sa všetci
žiaci vybrali do terénu, kde praktizovali teoretické vedomosti získané počas celého týždňa.
Inovatívny spôsob vyučovania, celotýždňová
integrácia jednej témy do predmetov bola síce
veľmi náročná na prípravu, ale priniesla svoje
ovocie.
Mgr. Renáta Janíková

SPRAVODAJSTVO

Na návšteve u hasičov
Dňa 18. mája predškoláci MŠ Litovelská KNM
navštívili hasičskú stanicu, ktorá sa nachádza
v meste. Privítali ich príslušníci HaZZ ujovia
npor.Ján Harcek, por. Anton Galvánek, práp.
Stanislav Kubaščík a rtm. Peter Presalovič,
ktorí deti oboznámili s náplňou ich práce, kedy
zasahujú a aké vybavenie k zásahom potrebujú. Nezabudli ukázať dôležitú súčasť hasičskej
výbavy, a to rôzne vysielačky a nafukovaciu

záchrannú lávku, bez ktorých by sa nezaobišli.
Škôlkari si mohli vyskúšať hasičskú prilbu
a ako sa používa hasičská prúdnica a ručná
striekačka. Na záver predviedli sirény a majáky na autách. Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie, ktoré bolo poučné a zanechalo
u predškolákov veľký dojem.
Jana Vlčková

Obdarovali svoje mamičky
„Drahý Pane Ježišku, ochráň našu mamičku...“
aj takáto prosba zaznela na slávnostnej besiedke
pri príležitosti Dňa matiek v MŠ Srdiečka Budatínska Lehota a bolo to o to milšie, že z úst tých
najmenších trojročných detí.
Deti krásnym pásmom piesní, tančekov, básní
chceli svojím mamičkám, babkám, či starkám vyjadriť svoju lásku a vďaku za všetko, čo pre nich
robia a povedať im, že i keď ich občas nahnevajú,

majú ich veľmi, veľmi rady. Celý mesiac vzorne
nacvičovali program pre tých, ktorých nadovšet-

ko ľúbia! V závere besiedky sa zmenili na šašov
a v rezkom rytme tancovali šašovskú pieseň, za
čo si vyslúžili veľký potlesk. A čo už nakoniec?
Len odovzdať tým najmilším darčeky, ktoré vlastnoručne namaľovali - obraz Kvety pre mamičku
a poďakovanie. Odchádzali domov plný dojatia
s úsmevom na tvári, a to je ten najväčší dar zasa
pre nás, učiteľov.
Vlasta Francová

Džudistická jar
Kysucký oddiel Judo San KNM má za sebou
jar plnú džudistického zápolenia. Pravidelné
tréningy v utorok a štvrtok na ZŠ Dolinský
potok navštevuje 15-25 mladých džudistov.
Okrem rozcvičiek a gymnastickej prípravy sa
venujeme učeniu a zdokonaľovaniu džudistických techník. V podaní žiakov sú to najmä
hody a držania. Každý tréning spestrujú pohybové hry, na ktoré sa deti vždy tešia. Zručnosti
nadobudnuté na tréningoch zúročujú naši pretekári na súťažiach v blízkom i ďalekom okolí.

Počas tejto jari sme navštívili Majstrovstvá
regiónu v Martine a Veľkú cenu Žiliny. Zúčastnili sme sa na 2 kolách Turnaja olympijských
nádejí v jude oblasť Sever. Zavítali sme aj na
súťaže s celoslovenskou účasťou do Bratislavy
a Pezinka.
Blízky susedia Čechy i Poľsko náš už pravidelne pozývajú na svoje súťaže. Absolvovali sme
3 kolá Medzinárodného turnaja detí a mládeže v Sosnowci a 2 kolá Grand Prix Mysłowice.
Naši odchovanci sa pravidelne umiestňujú na

popredných miestach, a to i v konkurencii niekoľkých stoviek pretekárov.
S. Kuchár
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Sme takmer na konci školského roka, počas ktorého sme na ZUŠ hrali, spievali, maľovali, tancovali, vyhrávali súťaže a rozdávali radosť na všetky
strany. Desať mesiacov však naozaj ubehlo ako
voda a práve preto by sme radi aspoň trošku priblížili výsledky našej spoločnej, usilovnej práce
v uplynulom období.
V marci sme ako organizátori privítali súťažiacich z celého Slovenska na dvoch súťažiach. Najskôr sa viac než 60 mladých talentov zišlo na 13.
ročníku Akordeónového festivalu v rytme rôznych hudobných žánrov, kde napriek silnej konkurencii ani naši žiaci neobišli naprázdno. Vaneska Remišová (z triedy Mgr. Gajdošíkovej), Filip
Kubaščík (z triedy p. uč. Belicovej), Denis Dubjel

i Martin Kršák (obaja z triedy Mgr. art. Hudeca)
získali spolu 3 zlaté a jedno strieborné pásmo.
Mimoriadne nás potešil najmä Martin Kršák,
ktorého odborná porota vyhlásila za Absolútneho víťaza celej súťaže. Spevácka súťaž Vokálna jar

Jarná lúčna oslava

Prvá trieda v MŠ Komenského v KNM oslávila
príchod jari veľkolepo. Trieda sa zmenila na veľkú farebnú lúku, kde vládla výborná nálada. Deti
sa zmenili na včielky, lienky, zajačiky a motýliky.
Pani učiteľky im pripravili veľa hier a zábavy. Aj
občerstvenie pre deti bolo v zdravom štýle. Keďže bolo slniečko horúce, tak nás vylákalo svojimi
lúčmi von a deti si v kostýmoch zatancovali na
známe piesne na lúke. Táto vydarená akcia bola
zameraná na ochranu prírody a živočíchov. Deti
si odnášali okrem sladkej enviromedaily aj krásne
zážitky z tohto dňa.
Urbanová M., Šamajová Š.
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oslavovala v marci už svoje dvadsiate narodeniny,
no i napriek tomu nestratila na svojej atraktivite.
KNM privítalo práve vďaka nej vyše 60 malých
i veľkých spevákov. Trojica našich žiačok, Zuzana
Urbaníková, Miriam Jurčíková a Timea Kamenčíková (všetky z triedy p. uč. Mravca) získali zlaté, strieborné a bronzové pásmo.
Po mesačnej súťažnej pauze naša škola 24. 4.
2015 organizovala 6. ročník súťaže Scénický tanec 2015. I v tomto prípade ocenila odborná porota kvalitu našich tanečníkov a doma nám tak
zostalo až 5 cien. To všetko za choreografie Straka, Falling slowly, Kvetinárky, Čašníčky a Marionety, v ktorých sa predstavili žiaci tanečného odboru z tried p. uč. Kubíniovej a Drndovej.
Osobitnou kapitolou sú žiaci literárno-dramatického odboru, ktorý vedie Mgr. Anna Vlčková.
Okrem toho, že nacvičili pod jej vedením dve
vydarené autorské divadielka, z celoslovenských
súťaží prispeli do portfólia ocenení poriadnou
nádielkou. Spomeňme aspoň niektoré z nich:
Poetická Ľubovňa, ocenená D. Chrastová; Dúha –
celoslovenská literárna a výtvarná súťaž, ocenení
S. Jantulík, L. Kotlárová; lit. súťaž O cenu slovenského učeného tovarišstva, ocenená D. Chrastová; Štúrovo pero 2015, ocenená D. Chrastová;
Vansovej Lomnička, ocenená L. Capeková; súťaž
v rétorike Štúrov Zvolen, ocenená D. Chrastová.

Na ďalších celoslovenských súťažiach nám radosť
robili žiaci Martin Kršák (víťaz Akordeónovej súťaže v Giraltovciach z triedy Mgr. art. Hudeca),
Katarína Škulcová (bronzové pásmo na súťaži
Pink Song vo Zvolene z triedy Mgr. Ďuriakovej),
Zuzana Urbaníková a Miriam Jurčíková (strieborné a bronzové pásmo na súťaži Pink Song vo
Zvolene z triedy p. uč. Mravca), Petronela Plošticová (bronzové pásmo na súťaži Pink Song vo
Zvolene z triedy p. uč. Zboju), Lucia Špricová (2.
miesto na súťaži Novácky talent), Paula Ondrejašová (čestné uznanie na výtvarnej súťaži Bienále figúry 2015 z triedy p. uč. Rajteka), Viktória
Franková, Ema Uričková (strieborné a bronzové pásmo na Keyboardovej súťažnej prehliadke
v Považskej Bystrici z triedy Mgr. Gajdošíkovej).
Toto je len zlomok úspechov, ktoré v tomto školskom roku dosiahli naši učitelia a ich žiaci. Ďakujeme im za ich usilovnosť a chuť pracovať, lebo
práve to prinieslo tie najviditeľnejšie úspechy.
Tých najlepších z najlepších si nakoniec budete
môcť vypočuť aj Vy na slávnostnom koncerte
Kysucké talenty 2015, spojeným s odovzdávaním ocenení pre najúspešnejších žiakov, ktorý
sa uskutoční 2. júna 2015 o 17:00 hod. v našej
koncertnej sále. Všetkých Vás srdečne pozývame.
vedenie ZUŠ v Kysuckom Novom Meste

Malí junáci a dievčence stavali máj

Posledný aprílový deň už tradične patrí na Slovensku stavaniu májov. Aj v MŠ na Ulici 9. mája
v KNM sme si dňa 29. apríla postavili máj za
prítomnosti ľudových harmonikárov p. Daniela
Smolku a p. Štefky Martinkovej. Krojované dievčatá v sukničkách a s venčekmi na hlavách vy-

zdobili stromček pestrými, farebnými stužkami
a mašličkami, ktorý sa potom pyšne vztyčoval na
drevenom bielom kmeni. Tento máj symbolizoval zdravie pre všetky deti a zamestnancov a tiež
skrášľoval školský dvor po celý mesiac. Akcia bola
sprevádzaná spevom a tancom, lebo ľudoví muzikanti rozospievali a roztancovali celú MŠ. Priniesli k nám radosť a dobrú náladu pre všetkých
i okolitých divákov, za čo im srdečne ďakujeme.
K oslave prispeli aj p. kuchárky, ktoré napiekli
koláčiky. V tejto akcii sa plnili ciele projektu
„Sviatky a tradície“, prostredníctvom ktorého
deti získavali nové informácie a poznatky o regionálnych ľudových zvykoch a tradíciách.
PhDr. Elena Gavláková

O tajomstvách kysuckej prírody
(pokračovanie zo str. 1)
Hovorili, že ich úlohou je nielen pozorovať, prikrmovať zvieratká, ale aj pomôcť tým, ktorí majú
snahu zachrániť zraneného živočícha alebo opustené mláďa, poradiť im, čo robiť, na koho sa obrátiť. Rozprávali sme sa, že v prírode sa nachádza
množstvo zvierat, ktoré nie vždy môžeme vidieť,
pretože sú väčšinou plaché. Beseda bola pre nás

neskutočne zaujímavá. Mali sme možnosť vidieť
aj sadrové odliatky stôp zvierat. Aj keď sme spolu
strávili skoro dve hodiny, bolo nám ľúto, že sme
museli besedu ukončiť. Príroda je pre každého
človeka najkrajšie a najzdravšie prostredie po
celý rok. Teta a ujovia ďakujeme!
Zuzana Vojsovičová
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ŠKOLSTVO

Keď celoročné úsilie prináša svoje ovocie

i
SPOMIENKY
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo nám drahé bolo, osud vzal.
Odišla si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali,
odišla si bez toho, aby nám ústa Tvoje zbohom
dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
Dňa 2.6. 2015 si pripomíname 1. výročie úmrtia
Anny SALÁTOVEJ
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si 20.5. 2015
pripomenuli 1. výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustil náš drahý
Milan KUBIČKA
S láskou spomína manželka Evka, dcéry Evička
s rodinou a Tánička s rodinou.
Čas plynie, smútok ostáva,
ale v srdciach a spomienkach
zostaneš navždy s nami.
Dňa 5.6. 2015 si pripomíname 5. výročie úmrtia
Ing. Viktora JANÍKA
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinou.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Všade nám chýba Tvoj smiech a hlas,
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas.
Tí, čo Ťa radi mali, budú na Teba stále spomínať.
Dňa 9.6. 2015 si pripomenieme 5. smutné
výročie úmrtia
Jána CHYLIKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manželka
a ostatná rodina.
Onedlho si pripomíname 2. výročie úmrtia
Márie KORCHÁNOVEJ

a 26. výročie úmrtia
Ignáca KORCHÁNA
S láskou a úctou spomínajú synovia Laco, Peter
a Pavol s rodinami.

Dňa 18. 5. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej drahej
Agáty KARASOVEJ z Poviny
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Smútok a žiaľ v srdci máme,
s láskou na Teba spomíname.
Dňa 3.6. 2015 si pripomenieme 2. smutné
výročie úmrtia našej drahej manželky,
matky a starej mamy
Margity KASAJOVEJ
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
Janka a Slávka, vnukovia Tomáško, Lukáško,
vnučka Ľubka, zaťovia Ľubomír a Štefan
a blízka rodina.
Skromný život ste žili,
lásku a úsmev ste rozdávali.
Bolesti a trápenie ste tíško znášali.
Dňa 15.6. 2015 bude tomu 14 rokov,
čo od nás odišiel
Václav JANÁČIK z Nesluše
a zároveň 27.5. 2015 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
Petra JANÁČIKA z Nesluše
S láskou a úctou spomína manželka s deťmi,
matka a ostatná rodina.
Nikdy na Vás nezabudneme.

Čas plynie, roky pribúdajú,
ale naše spomienky zostávajú.
Dňa 21. júna si pripomenieme 20. výročie
úmrtia nášho otca, manžela a dedka
Vladimíra JANTOŠÍKA
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn Vlado, dcéra Lenka, vnučka Emka
a ostatná rodina.
Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostatnú v nás.
Dňa 20. 6. 2015 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia, čo nás navždy opustil vo veku 50 rokov
manžel, otec, syn, brat, starý otec,
ujo, švagor, zať
Ján KLIMEK z Kys. N. Mesta
S láskou spomína celá rodina. Tí, ktorí ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 10.6. 2015 si pripomíname 10. výročie
úmrtia nášho drahého otca a starkého
Štefana SVRČKA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.

Zvesti
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Deň po dni sa míňa,
rok s rokom si podáva ruku zas.
Ani čas nemazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú v nás.
Dňa 24.6. 2015 si pripomíname 10. výročie
úmrtia
Jozefa KOYŠA z Kysuckého Nového Mesta
Spomína dcéra s rodinou a synovia.
V srdciach tých, ktorí Ťa milovali,
budeš stále žiť.
Dňa 24.6 2015 si pripomenieme
25. výročie úmrtia
Karola JAROŠA
S láskou a úctou v modlitbách
spomína celá rodina.

NARODENIE DETÍ
Romana Balková,
Juraj Tomáš,
Nina Šusteková,
Michal Szabó,
Alex Berešík,
Sofia Ságová,
Kristýna Vnuková,
Leo Kandra,
Sára Tabaková,
Tereza Turoňová
a Stanislav Ceniga
z Rudinskej

MANŽELSTVO UZAVRELI

Dňa 1.6. 2015 si pripomíname prvé výročie
od smrti nášho drahého otca, starého otca
a prastarého otca
prof. Jozefa TARÁBKA,
bývalého učiteľa na Gymnáziu v KNM.
S láskou spomínajú deti, vnuci a pravnuci.

Ten, kto ho poznal, spomenie si
a ten, kto si ho vážil, nezabudne.
Dňa 18.6. 2015 si pripomenieme 4. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec, starký
Jozef VLČEK z Oškerdy
Nikdy sa nedá zabudnúť, stále si s nami v našich
srdciach a spomienkach.
S láskou a úctou spomína manželka Oľga a dcéra
Lenka s rodinou.

INZERCIA
 Hľadáme opatrovateľku do domácnosti na pracovný pomer.
Podmienka: absolvovanie opatrovateľského kurzu, prípadne
strednej zdravotníckej školy. Kontakt: 0917 844 631.
 Predám záhradnú chatku s pozemkom v záhradkárskej oblasti
Povina – Mazák, ktorá je v osobnom vlastníctve. Rozloha pozemku
je 429m², cena dohodou. 0911 253 346.
 Dám do prenájmu 1-izbový byt v KNM.
Cena dohodou. 0949 481 406

Zvesti

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodievame,
kvety položíme a pri plamienku sviečky za Teba
sa modlíme.
Dňa 18.6. 2015 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, švagra
a starého otca
Karola JAROŠÍKA z Kysuckého Nového Mesta
Spomína celá rodina.

Marián Stančo a Stanislava Masiarčinová
Miroslav Hruška a Simona Pavlechová
Ľubomír Kováč a Bc. Dana Rebetiaková
Miroslav Kačeriak a Diana Ferancová
Peter Ondro a Lea Tvrdá
Ing. Peter Jedinák a Katarína Brňáková

OPUSTILI NÁS

Božena UNUCKOVÁ
Ing. Ján SIMAN
Jozef SVRČEK
Margita BÚRIOVÁ
Pavol POCHYBA
Emil JANUŠ
Štefánia MÓRICOVÁ
Jozef GOLIS
Margita BREŽNÁ
Mária JAŠŠOVÁ

 83 rokov
 85 rokov
 77 rokov
 90 rokov
 55 rokov
 80 rokov
 85 rokov
 88 rokov
 94 rokov
 61 rokov

POĎAKOVANIE
Keď nové ráno nastalo,
ubolené srdiečko biť prestalo.
Vyprchlo teplo z pracovitých dlaní,
odišiel si od nás a my sme ostali sami.
S hlbokým žiaľom v srdci Vám oznamujeme,
že dňa 7.5. 2015 vo veku 80 rokov dotĺklo
srdiečko nášho milovaného manžela, otca,
starého otca, prastarého otca a krstného otca
Emila JANUŠA z Kys. Nového Mesta
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, primátorovi mesta Ing.
Jánovi Hartelovi, známym a seniorom z Klubu 75, ktorí sa prišli
s ním rozlúčiť na jeho poslednej ceste, ako i za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. farárovi Mgr.
Jánovi Uskobovi, organistovi Mgr. Zdenkovi Mravcovi. Taktiež
ďakujeme pohrebníctvu Michala Pošteka, správe cintorína za
ochotu a priateľský prístup. S láskou a úctou milovaná manželka
Marta, deti, vnúčatá a pravnuk Samko.
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meková, MS 958, KNM – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu
prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14.
dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie
tajničky z čísla 6/2015 spolu s nalepeným

Správne znenie tajničky z čísla 5/2015
znie: „...umenie, zaháňa smútok.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Mária Slačková, Nábrežná 951, KNM – 6,00 €, 2. Lýdia Magátová, Ochodnica 515 – 5,00 €, 3. Iveta Ši-

kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.6. 2015.

Lao-C´: Skutočná.............................................................................
..........................................................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

dokončenie v tajničke krížovky
síl, tome,
Ik, statolit,
Laa, Else,
El Al

kopol
ponad
niečo

široká
krytá
chodba

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

EČ
okresu
Pezinok

autor
krížovky: tulenia tohto času
Jaroslav kožušina
(skr.)
Jablonský
teliesko
v statomužský
hlas

meno
herca
Delona



zväzok,
po
očucháme
anglicky

doktori
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N O V ÉH O M ES TA

ruské
jazero

tým
smerom

1. časť
tajničky

grécka
pohrebná
obeta

ValérVendrinský

2. časť
tajničky
izraelská
letecká
spoločnosť
umelecká
prehliadka

žni

chorobná
zúrivosť
brošne,
po česky

nedobrá
vz. nitridu
zirkónu
základná
číslovka

osobné
zámeno

ázijský štát

meno Gorbačovovej
kód
Holandska

veslo

mačkovitá
šelma

3. časť
tajničky

kilotona
(zn.)

rakúske
sídlo

nemecká
rieka

ad acta
(skr.)

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 5/2015 znie: „jarabica“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Tomáško Kopták,
Rudinka 72. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod.,
najneskôr do 30.6. 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 20.6.
2015, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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DOPLŇOVAČKA PRE DETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Niekto.
2. Zimník.
3. Zákusok.
4. Nádhera.
5. Kačica.
6. Knižka.
7. Mliečny nápoj.
8. Potkan.

N O V ÉH O M ES TA
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Jún - mesiac otvorených
dverí aj pre Vás!
Určite najdôležitejšou kategóriou v živote každého človeka je zdravie. Ak chcete byť zdraví,
pozorne čítajte ďalej!
Je tu „FITNESS“, ktorý buduje a formuje človeka od pohybovej aktivity k stavbe tela, stavu mysle a

prijme do pracovného pomeru zamestnancov na pozície:

celkovej psychike osobnosti. FITNESS je v súčasnosti považovaný za najobľúbenejší a najužitočnejší

> PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK

FITNESS to nie je len cvičenie silového charakteru.
Sú to všetky cielené cvičenia, ktoré vplývajú na zdravie človeka.
Čo u nás nájdete:
V prvom rade odbornú pomoc v oblasti cvičenia, výživy, liečby fytoterapiou a liečby porúch pohybového aparátu. Sme tím ľudí s odbornou spôsobilosťou, ktorí nie len rozumejú tomu, čo robia, ale aj
tým žijú.
Účinnosť tréningov ide spolu s naprogramovaným výživovým plánom. Zostavenie správneho stravovacieho režimu sa vymyká akýmkoľvek diétnym zákonom, ktoré boli zaužívané doteraz. Neuznávame
hladovky/diéty, ktoré ohrozujú zdravotný stav človeka a nemajú trvalý efekt. Stravovací režim zostavený našim profesionálnym odborníkom uspokojí Vaše potreby a nároky na každodenný prísun energie.
V prvom rade dbáme na zdravie človeka a pestrosť jedálnička. Viete o tom, že aj s čokoládkou sa dá
schudnúť?
Ďalej ponúkame:
- tréningy s osobným trénerom pre seniorov, deti, ZŤP,
- vstupnú diagnostiku pre každého,
- počas/po cvičení kyslíkovú terapiu,
- ostatné wellness služby (SAUNA, PARNÝ KÚPEĽ, SOLÁRIUM, MASÁŽE, KOLAGÉNOVÉ OMLADENIE).
Príďte sa presvedčiť, že sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli, poradili a nasmerovali Vás. Nech Vám
zdravie slúži a prináša Vám radosť zo života. Čas a investícia do osobného zdravia sa Vám mnohonásobne vráti, verte.
Neváhajte už ani chvíľku! Príďte, zavolajte alebo pošlite SMS a objednajte si prezentáciu
nášho FITNESS na 0911 234 967. Radi Vám ukážeme prostredie Wéčka - fitka, v ktorom

Požadujeme:
- vyučenie v príslušnom odbore
- prax minimálne 2 roky
- zváračský preukaz Z-G1
- schopnosť vykonávať prácu vo výškach
- vítané oprávnenia: viazač bremien, žeriavnik, vodič VZ

> BRUSIČ NÁRADIA

Požadujeme:
- vyučený v príslušnom odbore
- prax minimálne 3 roky
- znalosť orientácie v stroj. výkresoch
- práca podľa výkresu v kusovej výrobe
- nutnosť samostatného ovládania a zoradenia stroja
- zodpovednosť za opracované výrobky

> OBSLUHA CNC

Požadujeme:
- vzdelanie v strojárskom odbore
- práca na CNC minimálne 2 roky

> PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR

to žije!

Požadujeme:
- vyučený v príslušnom odbore
- prax: minimálne 3 roky
- spôsobilosť pre prácu v elektrotechnike - § 22
- schopnosť vykonávať prácu vo výškach
- vítané oprávnenia: zvárač,
viazač bremien, žeriavnik vodič VZV

V prípade záujmu životopisy prineste osobne alebo zasielajte na
adresu: OMNIA KLF, a.s., Oddelenie ľudských zdrojov, Kukučínova 2734,
024 01 Kysucké Nové Mesta alebo na e-mailovú adresu personal@omniaklf.sk
INZP 3/15
INZP 4/15

S medailami
z majstrovstiev Slovenska
V sobotu 9. mája sa v Ústí nad Orlicí uskutočnili spoločné majstrovstvá Čiech a Slovenska v behu na 10 000 m na dráhe. Muži
boli podľa výkonov rozdelení do dvoch behov. V prvom behu štartovali aj naši bežci
Juraj Vitko a Branislav Šarkan. Juraj sa od
začiatku držal v prvej skupine, ale v druhej
polovici trate musel zvoľniť tempo a väčšiu
časť bežal osamotený. Braňo bežal rovnomerne, držal sa v 5-člennej skupine. V záverečných kilometroch dokázal udržať tempo,
J. Vitka dobehol a v záverečných kolách sa od
neho odpútal. Braňo prebehol cieľ v novom
osobnom rekorde 31:31,05 ako druhý Slovák, Juraj obsadil na slovenských majstrovstvách tretie miesto (31:45,93). Majstrom
Slovenska sa stal Jozef Urban (DEMO-LEX
Bardejov). V druhom behu si vzhľadom

Zvesti

Komu najlepšie brali?

na predchádzajúci
tréningový
výpadok dobre počínal
junior Lukáš Prívara.
Nový osobný rekord
35:28,96 mu stačil
na celkové 9. miesto.
Naši vytrvalci priniesli z prvých tohtoročných majstrovstiev prvé medaily
pre KNM. Dúfajme,
že sa našim bežcom bude dariť aj na ďalších
majstrovských pretekoch.

(pokračovanie zo str. 1)
Poháre pre víťazov a hodnotné ceny
predseda miestnej organizácie
Ľubomír Mičian rozdelil nasledovne:
Dospelí: 1. Michal Šašváry 9 kaprov;
2. Vladimír Kohút 8 kaprov;
3. Michal Urbánek 6 kaprov
Deti: 1. Andrej Vároš 7 kaprov;
2. Katka Francová 4 kapry;
3. Michal Jačmeník 3 kapry
Marián Mihalda

Mgr. Milan Slivka
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ŠPORT/INZERCIA

nástroj pôsobiaci na pohybový aparát a psychiku človeka vôbec ako celku.

i
11.6. 2015, 16:00 hod.
Klub 75
S Gustávom Murínom nielen o vzťahoch
Beseda s populárnym autorom Gustávom Murínom, ktorý vám dá Návod na manželstvo alebo
podá Prvú pomoc pri partnerských problémoch.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. - 5.6. 2015
Mestská knižnica KNM
Celé Slovensko číta deťom
Hlasné čítanie v záhrade knižnice. Podrobný
program na www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
2.6. 2015, 17:00 hod.
Koncertná sála ZUŠ
Kysucké talenty
Ocenenie a koncert najúspešnejších žiakov ZUŠ
KNM v školskom roku 2014/2015.
5.6. 2015, 19:00 hod.
Dom kultúry KNM
Country venček s Vladom Vaňom
Tanečná zábava v štýle country pre účastníkov
country kurzu.
Vstupné: 6 € (pivo, káva)
6. - 7.6. 2015
Kysucké Himaláje
13. ročník prechodu Kysuckými Himalájami nonstop. Po trase treba zdolať 14 kysuckých vrcholov, ktoré sa svojou nadmorskou výškou v decimetroch približujú skutočnej výške himalájskych
osemtisícoviek.
informácie: www.sktknm.sk
8. - 19.6. 2015
Biblia na cestách
Dom kultúry KNM
Unikátna putovná výstava 200 starých výtlačkov
biblie, spevníkov, kancionálov a katechizmov od
roku 1750 - 1890 v rôznych jazykoch.
viac na www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
10.6. 2015, 17:00 hod.
Dom kultúry KNM
Fíha Tralala
Program pre najmenších.
Vstupné: 9 € len na Ticketportal

12.6. 2015, 7:00 - 10:00 hod.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
12.6. 2015, 19:00 hod.
Dom kultúry KNM
Ľudová hudba Kollárovci
Hudobno-zábavný koncert skupiny Kollárovci.
Vstupné: 8 €

13.6. 2015
Námestie slobody
Čuhársky streetball 2015
Streetballový turnaj, systém
hry 3 na 3. Jeden z turnajov
6. ročníka Streetball proti
rakovine 2015. Kategórie: Muži, Ženy, Mix, do
18 rokov, do 14 rokov. Sprievodné podujatia ako
súťaž v streľbe trestných hodov a pod.
14.6. 2015
Sliezske Beskydy
Autobusový zájazd na Šindelnú a na zámky
v Bielsko-Bialej. viac na www.sktknm.sk
14.6. 2015, 15:00 hod.
CVČ sv. Jakuba
Deň otcov
Florbalový turnaj otcov a iné súťaže pre rodiny
a jednotlivcov. Súťaž o naj koláč pre maminy.
Príďte na guláš, opekanie a spoločné posedenie.
informácie: www.cvcjakub.sk
16.6. 2015, 14:00 hod.
Dom kultúry KNM
Deti deťom
Podujatie pri príležitosti Dňa detí. V programe
sa predstavia ZUŠ KNM, MŠ Budatínska Leho-

ta, mažoretky Asanka, Centrum voľného času
sv. Jakuba, CSS Fantázia, DSS pre deti a dospelých Čadca Horelica.
Organizuje miestny SSV v KNM a Mesto KNM
18.6. 2015, 9:00 hod.
Mestská knižnica KNM
Čítajme si...
Najpočetnejší detský čitateľský maratón, 8. pokus o prekonanie oficiálneho slovenského rekordu v čítaní detí v jeden deň v stanovený čas. Po
13:30 v prípade priaznivého počasia sa bude čítať
v záhrade knižnice.
21.6. 2015
Malá Fatra
Turistika na Malú Fatru k Šútovskému vodopádu
a na Chleb
24.6. 2015, 10:00 hod.
Námestie slobody
Kujem, kujem podkovičku
8. ročník prehliadky detských folklórnych
súborov.
27.6. 2015, 19:00 hod.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov
vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
Vstupné: 3 €

28.6. 2015
Malá Fatra
Turistika na Martinské hole.
28.6. 2015, 17:00 hod.
Námestie slobody
Otvorenie Kysuckého kultúrneho leta 2015
V programe vystúpia mažoretky Asanka a dychová hudba Nová Kysučanka, Brass kvintent a Kysučanka junior zo ZUŠ KNM.
PRIPRAVUJEME
20. - 23.7. 2015
Bažant Kinematograf
Premietanie filmov českej a slovenskej kinematografie pod holým nebom. Podrobný program
prinesieme v ďalšom čísle.
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