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VYČISTILI LESÍK
Čistenie lesíka pri sídlisku Kamence bolo
na programe v sobotu 23. mája. Zorganizoval ho opäť poslanec ŽSK v Žiline
a MsZ v KNM Dušan Mičian v spolupráci
s Mestom Kysucké Nové Mesto a Slovenskou národnou stranou. Na čistení sa pravidelne zúčastňujú obyvatelia sídliska, ale
zahanbiť sa nedali ani ľudia z iných častí
mesta a okolia. Neodradilo ich mrholenie
a dve desiatky dobrovoľníkov vyzbieralo
veľké množstvo odpadkov od pneumatík
až po nákupné koše. Najväčší neporiadok
však tvorili plastové fľaše a plechovky.

ŽIJEME NA TROJMEDZÍ

NA ROZLÚČKU

Po troch koncertoch v Jablunkove, bol
Dom kultúry v KNM 27. mája zaplnený
do posledného miesta. Žiaci z „Nábrežnej“, ich rodičia a pozvaní hostia si prišli
pozrieť kultúrny program, ktorý bol vyvrcholením jednej z aktivít spoločného medzinárodného projektu. Základnou myšlienkou projektu Žijeme na Trojmedzí, je
usporiadať spoločne v roku 2015 kultúrne
a športové aktivity partnerských škôl. Má
podporiť jazykové vzdelávanie a multikultúrnu výchovu. Vznikol zo spoločnej
iniciatívy škôl troch národností. Okrem
ZŠ Nábrežná na projekte participujú ZŠ
Lesní Jablunkov a Škoła podstawowa
H. Szienkiewicza s poľským vyučovacím
jazykom Jablunkov. Finančne projekt
podporili Ministerstvo školstva, mládeže
a telovýchovy Českej republiky, Mesto
Jablunkov a Mesto Kysucké Nové Mesto.

Tak už sa lúčime, škola naša milá,
čo si sa nás za tých deväť rokov natrápila.
Tešili sme sa, že ťa opustíme
a teraz sme zistili, že ťa radí máme.
Tak už sa lúčime učitelia milí,
čo sme sa Vás za tých deväť rokov
natrápili.
Každý deň vchádzate do triedy,
milá tvár a ruky biele od kriedy.
Zdôrazňovať netreba,
dali ste nám to najlepšie zo seba.
Keď teraz rozletíme sa do sveta
šťastie naháňať,
na svoju školu a učiteľov
s láskou budeme spomínať.
Čože Vám ešte v čase lúčenia povedať?
Že Vás máme radi a že sa chceme
na Vás podobať.
Tak veľa šťastia a dobré zdravíčko,
nech Vám na cestu života svieti slniečko.
Valéria Zelinová, 9. C ZŠ Nábrežná

pokračovanie na str. 4

pokračovanie na str. 5
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PRIHOVÁRA SA PRIMÁTOR MESTA ING. JÁN HARTEL
Stanovisko k doručovanému letáku

MESTO INFORMUJE

Vážení spoluobčania,
vo Vašich schránkach
sa v minulom mesiaci
objavil nikým nepodpísaný leták od anonymnej skupiny, ktorá si hovorí petičný výbor.
Skupina sa v ňom prezentovala ako „spása
Kysuckého Nového Mesta“. Ako jediní, ktorí
majú čo hovoriť do diania v meste, rozhodovať dokonca o tom, ktorí poslanci sú tí správni, ktorí na čele s primátorom by mali svoje
posty opustiť.
Akceptoval by som to, keby konali tak, ako to
žiadajú od iných. Keby informovali objektívne, nezaujato, nie s úmyslom rozsievať nepokoj, nenávisť, zdôrazňovať svoje „kvality“ na
základe znevažovania práce iných vytrhávaním vecí zo súvislostí a ich svojským interpretovaním.
A teraz k veci. Nikdy som nehovoril, ani nekonal proti vôli občanov vyjadriť svoj názor
prostredníctvom referenda. Vyjadril som sa,
že referendum, pokiaľ nebudú iné právne relevantné argumenty, nemá dostatočnú silu,
aby sa na základe neho rozhodlo v stavebnom konaní. Tlmočil som len názor prokurátora, ktorý som získal ako odpoveď na moju
priamu otázku na školení za prítomnosti
ďalších primátorov a starostov. Mal som výhrady proti cieleným dezinformáciám, ktoré
používali aktivisti. Strašili ľudí druhou spaľovňou, chorobami, bojovým plynom, ktorý
mal vznikať ako sprievodný produkt pri recyklácii odpadu. Nemali problém šíriť „zaručené informácie“ o mojom spojení s firmou,
o úplatkoch, ktoré som údajne dostal, o tom,
že staviam dom niekde mimo mesta a pod.
Mesto vždy aktuálne reagovalo na podnety
v zmysle zákona, načas a v čo najkratších termínoch zorganizovalo referendum. K účasti
na referende som vyzýval aj ja osobne, výzva
bola čítaná v rozhlase a bola zverejnená aj na
stránke mesta, aby mesto mohlo výsledky
použiť ako podporný argument na zamietnutie inštalácie zariadenia BLOWDEC.
Že pani Janíková zaplatila 21 € zo svojho za
výzvu k účasti na verejnom prerokovaní záverov štúdie EIA, je celkom prirodzené. P. Janíková žiadala prečítať vyhlásenie „petičného
výboru“, ktoré nebolo nikým podpísané, preto bola vyzvaná, aby zabezpečila autorizáciu
vyhlásenia alebo zaplatila ako súkromná
osoba. P. Janíková si zaplatila vyhlásenie
podľa platného cenníka ako súkromná osoba

možno práve s cieľom, aby to bolo následne
zneužité.
Čo sa týka informácie o výsledku referenda pre MŽP SR, informácia vo forme uznesenia, ako to predpisuje zákon o obecnom
zriadení, bola spolu so zápisom z verejného
prerokovania štúdie EIA osobne doručená na
podateľňu MŽP SR pracovníkom mestského
úradu. Doručenie nám potvrdil Ing. Luciak,
pracovník MŽP SR.
Čo sa týka vystúpenia predsedu predstavenstva OMNIA-KLF, leták mu vkladal do úst
slová, ktoré nepovedal. P. Ing. Kubík neodôvodnil rozhodnutie spoločnosti vypovedať
zmluvu na základe výsledku referenda, ale na
základe výsledkov štúdie EIA a vyhodnotenia
sociálno-ekonomických dopadov a dopadov
na životné prostredie. Tiež svoje vyjadrenie
nesmeroval k petičnému výboru ale k občanom mesta.
Už opakovane sa v letáku objavila dezinformácia a obvinenie, že som dal súhlas na
začatie schvaľovacieho procesu k inštalácii
zariadenia BLOWDEC. Autor alebo autori
letáku zneužívali neznalosť občanov o procese schvaľovacieho konania. Návrh nebolo
možné odmietnuť bez uvedenia odborných,
právne relevantných argumentov. Tie sa dali
získať len štúdiou dopadu na ŽP – EIA a pripomienkami k tejto štúdii. Znova sa pýtam,
kde boli títo „bojovníci“, keď počas 21 dní, po
ktoré bol zámer zverejnený na úradnej tabuli
mesta a internetovej stránke mesta, keď neprišla na MŽP jediná pripomienka k zámeru
okrem tej, ktorú sme dali za mesto /budeme
súhlasiť s inštaláciou len pod podmienkou,
že zariadenie nebude mať nijaký dopad na ŽP
mesta/? Tu je aj odpoveď na absurdné obvinenie uvedené v letáku, že vďaka mne bolo
vyhlásené referendum a že mám za to pykať
znížením platu na minimum s cieľom týmto
spôsobom znevážiť všetky doterajšie výsledky, ktoré mesto pod mojim vedením dosiahlo
a stále dosahuje.
Čo sa týka ďalšej témy letáku „šafárenia“,
ktoré popísal p. poslanec MsZ v rádiu Regína
ako úmysel vedenia mesta bezdôvodne „podarovať“ podnikateľovi 40 tis. €, predkladám
nasledovný názor. Priznávam, že v procese
realizácie zákazky „Stavebné úpravy na štadióne KNM“ došlo k viacerým chybám. Prvá,
od ktorej sa odvíjali ďalšie, bola zo strany
projektanta, ktorý v súpise prác pre zadanie zákazky nesprávne určil búranú plochu,
nasledovala chyba dodávateľa, ktorý plochu
vybúral, aj keď hrúbka betónu bola dvojnásobná oproti tej, s ktorou počítal projekt. Mal
teda práce hneď na začiatku zastaviť a do-

hodnúť sa s investorom o ďalšom postupe.
Naviac vybúral plochu, ktorá by sa za normálnych okolností mala vybúrať, avšak z dôvodu
šetrenia nákladov nebola zahrnutá do búracích prác. Až keď rozbil betónovú plochu,
zavolal dodávateľ pracovníčku investičného
oddelenia, ktorá v domnienke, že nízko vysúťažená cena umožní zaplatenie aj väčšieho
objemu prác, mu podpísala stavebný denník,
čo bola tretia chyba.
Skutočný objem vybúranej plochy sa zistil
až po predložení faktúry dodávateľa. Tento
objem sme dali skontrolovať projektantovi,
ktorý uznal navýšenie pôvodnej plochy z cca
950 m² na 1350 m² a keďže hrúbka betónu
nebola v skutočnosti 15 cm, ako sa predpokladalo, ale 30 cm, táto plocha sa ešte zdvojnásobila na 2 700 m² o hrúbke 15 cm, čo
predstavuje 2,8 násobok pôvodnej plochy,
ktorá bola predmetom súťaže.
Jednotková cena za 1 m² búranej plochy zostala pôvodne vysúťažená, teda tá, ktorá bola
veľmi výhodná pre mesto. Nemožno teda
povedať, že mesto sa chystalo dodávateľovi
niečo darovať, ako to tvrdil p. poslanec Fabšík. Nie je pravda ani to, že vedenie mesta
tento problém stále otváralo, aby za každú
cenu vyplatilo dodávateľa. Problém bol predložený na MsZ, keď dodávateľ predložil faktúru. MsZ vtedy akceptovalo navýšenie ceny,
požadovalo však objektivizovanie objemu
búracích prác projektantom a stanovisko stavebnej komisie. Projektant stanovil plochu
na 2 700 m², stavebná komisia však vypracovala ocenenie vlastným výpočtom, ktorý
dodávateľ neakceptoval a vyhlásil, že sa bude
domáhať svojho nároku súdnou cestou. Následne bol problém predložený na zasadnutí
MsZ dvoma poslancami p. Drexlerom a p.
Neslušanom. Títo na MsZ vyhlásili, že preskúmali podklady u dodávateľa a podľa ich
názoru je nárok dodávateľa opodstatnený.
Pri hlasovaní o úhrade však nehlasovali za
úhradu faktúry. Ďalšie rokovanie k tomuto
problému bolo zvolané na žiadosť skupiny
poslancov. Cieľom mala byť dohoda o urovnaní medzi mestom a dodávateľom, aby sa
predišlo súdnemu sporu a nákladom za súdny spor, ak súd uzná nárok dodávateľa za
oprávnený. Na tomto MsZ proti takémuto
riešeniu vystúpil p. poslanec Fabšík, ktorý
takýto postup označil ako bezdôvodné vyhodenie 40 tis. €, čo odôvodňoval tým, že
keď dodávateľ práce vykonal bez dodatku
k zmluve o dielo, konal v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní a mesto mu teda nemusí
a nemá práce zaplatiť. Jeho názor podporila aj
občianka, ktorá sa predstavila ako právnička a
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verejne vyhlásila, že bude mesto v spore s dodávateľom zastupovať zadarmo a spor vyhrá.
Dokonca sa vyhrážala, že ak sa mesto rozhodne
riešiť spor urovnaním, sama mesto napadne. Po
tomto vystúpení bol poslancami prijatý návrh p.
poslanca Mihaldu, ktorý navrhol uhradiť dodávateľovi len sumu vyplývajúcu zo súťaže, teda
22,4 tis. € a nechať na dodávateľa, ako sa rozhodne ďalej postupovať. O dohode o urovnaní
sa už ani nehlasovalo.
Ak mám povedať svoj názor, nie som si taký
istý tým, že mesto spor vyhrá, ako deklarovala
občianka a ako to prezentoval p. poslanec Fabšík. Nehovoriac o morálnom rozmere prípadu,
či je celkom správne nezaplatiť dodávateľovi za
práce, ktoré boli vykonané za dobrú jednotkovú
cenu, čo preukázal aj posudok nezávislého znalca
a potvrdili poslanci p. Drexler a Neslušan. V každom prípade rešpektujem rozhodnutie MsZ
a rád využijem aj služby občianky, ktoré ponúkla. Požiadali sme občianku, ktorá sa predstavila

NÁVRH NOVÉHO RIEŠENIA
DIAĽNICE D3
Dňa 2.6. 2015 sa na pôde Mestského úradu
v KNM uskutočnilo pracovné stretnutie k návrhu zmeny koncepcie technického riešenia diaľnice D3 v katastroch KNM a Radole. Okrem primátora Ing. Jána Hartela a zástupcov Národnej
diaľničnej spoločnosti boli prítomní zástupcovia
najväčších firiem v meste, zástupcovia združenia
podnikateľov, starostovia dotknutých obcí a členovia komisií pri MsZ.
Primátor v úvode informoval prítomných o aktivitách vedenia mesta súvisiacich s výstavbou
D3 a privádzača do priemyselnej zóny mesta
v posledných dvoch rokoch, konkrétne o opakovaných žiadostiach zaslaných ministrovi dopravy
o vybudovanie diaľničného privádzača v predstihu a hľadaní možnosti riešenia požiadavky majiteľa benzínovej pumpy v Radoli na náhradný
pozemok pre výstavbu novej pumpy z dôvodu

OZNAMY
Zbierka pre Nikolaska
Chceme vysloviť poďakovanie všetkým žiakom,
rodičom, učiteľom, zamestnancom ZŠ Clementisova a všetkým, ktorí podporili finančnú zbierku
pre žiaka Nikolasa Lachmana. Celková suma,
ktorá bola vyzbieraná, je 2 660 €, z toho 735 €
prispeli zamestnanci firmy INA prostredníctvom
p. Jakubcovej. Finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s jeho liečbou. Aj týmto
spôsobom sme chceli Nikolaskovi vyjadriť svoju
podporu.
Mgr. Anna Slivková
Letný výpožičný čas
Mestská knižnica KNM oznamuje svojim stálym
čitateľom, že v letných mesiacoch júl a august
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ako právnička a ponúkla sa zadarmo zastupovať
mesto, aby predložila doklady, na základe ktorých by sme mohli vypracovať plnomocenstvo
na zastupovanie mesta v príp. súdnom spore.
Anonymný autor alebo skupina, ktorý si hovorí
„petičný výbor“, pokročila tak ďaleko, že diktuje
poslancom MsZ, ako majú myslieť, ako sa majú
správať, ako majú hodnotiť prácu primátora.
Veľmi to pripomína príspevok p. Véghovej, ktorá na stránke kysuckenovemesto.info bola konkrétnejšia a doslova vyzývala poslancov, ktorí sa
neprihlásili k iniciatíve p. Kerháta a poslancov
okolo p. Drexlera, aby citujem „Ak máte kúsok
svedomia, tak odstúpte spolu s primátorom. Za
chyby sa platí.“
Čo sa týka situácie okolo Kysuca s.r.o., anonym
ako zvyčajne zavádzal a klamal. Na letáku bolo
uvedené, že Kysuca s.r.o. už neexistuje. Stačí si
pozrieť stránku obchodného registra a každý
sa presvedčí o opaku. Spoločnosť funguje tak,
ako doteraz, mesto má v nej rovnaký podiel ako

doteraz a tak isto spoločnosť zabezpečuje pre
občanov rovnaké služby ako doteraz. Rozdiel je
len v tom, že pôvodní spoločníci – vlastníci 5/6
spoločnosti využili svoje právo vlastníka, ktoré
nebolo obmedzené žiadnou zmluvou a svoje podiely predali. K samotnému predaju nemám čo
dodať, len to, čo som už povedal na mestskom
zastupiteľstve, o čom hovoril aj samotný leták
„mesto o rozhodnutí spoločníkov neinformovalo preto, lebo k odpredaju došlo po decembrovom zastupiteľstve. Mesto malo podiel 1/6, preto nemohlo rozhodnutie spoločníkov o predaji
ich podielu ovplyvniť. Informáciu sme predložili
v najbližšom možnom termíne, teda na nasledujúcom zasadnutí MsZ. Na valnom zhromaždení,
ktoré rozhodlo o predaji som hlasoval proti zmene spoločníkov.“
Je mi úprimne ľúto, že som nútený zaoberať sa
takýmito atakmi, že sú medzi nami ľudia, ktorí
neprikladajú ruku k rozvoju mesta, naopak šíria
okolo seba strach a nenávisť.

potreby asanácie súčasnej.
Na júnovom stretnutí bol prostredníctvom investičného riaditeľa NDS Ing. Pavla Kováčika, PhD.
predstavený zámer novej koncepcie technického riešenia vedenia diaľnice v katastroch KNM
a Radoľa - náhrada tunelového variantu nadzemnou estakádou. Popísal tiež zmenu a odôvodnil
potrebu nového riešenia z dôvodov: menšej technickej náročnosti, zníženia finančných nákladov
na vybudovanie diaľnice a následnej prevádzky,
zamedzenia prenikania spodnej vody, hrozby záplavy tunela pri povodniach, stúpania a klesania
trasy diaľnice s neprehľadným horizontom, zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky a pod.
Prítomným uviedol aj skutočnosti, že v úseku sa
položí protihlukový asfalt pre obmedzenie hlučnosti, dilatačné mostné závery budú umiestnené
do miest mimo obytnú zónu, kolektívna ochrana
proti šíreniu hluku protihlukovými stenami, prípadne individuálne opatrenia na už existujúcich

stavbách – napr. výmena okien. Prítomné auditórium akceptovalo zdôvodnenie nového návrhu
riešenia. Z následnej diskusie vyplynulo, že s výstavbou tohto úseku sa začne najskôr o dva roky.
Primátor mesta spolu s riaditeľmi firiem v priemyselnej zóne a podnikateľmi vyjadrili zásadný
nesúhlas s prípadným nevybudovaním privádzača až do priemyselnej zóny. Vybudovanie privádzača do priemyselnej zóny považujú za zásadnú otázku, znamená odľahčenie stredu mesta
s obytnou zónou s nevyhovujúcimi cestami od
nákladnej a osobnej dopravy zabezpečujúcej logistiku v priemyselnej zóne. Považujú to aj za
vyrovnanie dlhu z minulosti, keď sa k jednému
z najväčších podnikov a zamestnávateľov v kraji INA Kysuce nevybudovala žiadna dopravná
infraštruktúra. Ing. Kováčik prisľúbil, že NDS
vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie výstavby
privádzača až do priemyselnej zóny tak, ako je to
v súčasnosti projektované.

bude upravený výpožičný čas nasledovne:
Oddelenie pre dospelých:
PO-PI: 09,00 – 17,00 h.
Oddelenie pre deti a mládež:
PO-PI: 10,00 – 17,00 h.
SO, NE, sviatky: zatvorené

Poďakovanie
Základná organizácia zdravotne postihnutých
v KNM ďakuje pánu Dušanovi Mičianovi, poslancovi MsZ, ktorý daroval jeden poslanecký
plat zdravotne postihnutému občanovi z Budatínskej Lehoty. Svojim činom tak pomohol danému občanovi v zlej finančnej situácii.
Naše poďakovanie patrí aj sympatizantom našej
organizácie, rodinným príslušníkom a známym,
ktorí darovali zo svojich daní 2 % našej organizácii. Tieto finančné prostriedky využili naši členovia na regeneráciu svojich fyzických a psychických síl v kúpeľoch a na zdravotnom pobyte vo
Vysokých Tatrách.

Poďakovanie
Klub SM KNM sa chce touto cestou poďakovať
obyvateľom miest Čadca a KNM a priľahlých
obcí, ktorí nám 27.5. 2015 v rámci verejnej charitatívnej zbierky Deň slnečníc prispeli finančným
darom a veľkou mierou podporili našu klubovú
činnosť. Vyzbierané prostriedky využijeme na
ozdravný rekondičný pobyt, aby sa naše zdravie
v boji s touto nevyliečiteľnou diagnózou-sclerosis multiplex aspoň čiastočne polepšilo.
M. Vavricová, predseda

A. Tarábková, ZO ZPCCH predsedníčka

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXII. • JÚL 2015

3

MESTO INFORMUJE

i

i
NARODENIE DETÍ

OPUSTILI NÁS

Karol VARGA
Viliam ĎURČO
Milan ŠTROSS
Anna GAŠINCOVÁ
František MEKYŇA
Anežka ILOVSKÁ
Milan KOVÁČ
Emil ŠUTÝ
Ing. Rudolf TÚČEK, CSc.
Ing. Tibor DJABLIK
Mária STARINSKÁ
Ján LIZOŇ
Vilma LISKOVÁ

Dominika Vnuková,
Terézia Barajová,
Ivana Vríčanová,
Matej Muráň,
Michal Neománi,
Matúš Jaššo,
Katarína Pavlisová,
Tamara Macurová,
Ema Macejíková,
Natally Benková,
Mathias Plevko,
Eva Chudobová,
Ema Kavecká,
Dávid Dubeň,
Timea Mizerová,
Tomáš Vavrek.

 62 rokov
 81 rokov
 49 rokov
 88 rokov
 74 rokov
 100 rokov
 63 rokov
 91 rokov
 72 rokov
 71 rokov
 90 rokov
 71 rokov
 81 rokov

VYČISTILI LESÍK

MANŽELSTVO UZAVRELI

SPRAVODAJSTVO

(pokračovanie zo str. 1)
Údržba mesta pomohla pri kosení a úprave
vstupnej častí lesíka. Všetci za odmenu dostali
občerstvenie, ktoré zabezpečil organizátor. Ale
väčšou odmenou bola výborná nálada a dobrý
pocit z vykonanej práce. Škoda, že aktivity sa
nezúčastnili najmä tí, ktorí lesík využívajú na
venčenie psov a trávenie voľného času.
D. Š.

ŠPORTOVÝ DEŇ S OTCAMI

Pri príležitosti Dňa otcov sa uskutočnilo
v MŠ 9. mája dňa 12. júna športové popoludnie, aby si oteckovia zašportovali spolu
so svojimi deťmi, zažili množstvo radosti
a smiechu. Účasť bola veľká, prišlo 80 oteckov. Akcia bola dobre pripravená, vytvorili
sme 8 športových disciplín. Za každú splnenú
disciplínu, ktorú plnil otec s dieťaťom v jednotlivých stanovištiach, získali odtlačok pečiatky. Pri vyhodnotení všetkých splnených
úloh a disciplín boli deti odmenené spolu so
svojimi oteckami, oteckovia boli ešte navyše
obdarovaní vlastnoručne zhotovenými darčekmi svojich ratolestí.

Miroslav Řehák a Milada Krkošová
Radek Šimkovič a JUDr. Dominika Trúchla
Michal Pachoľský a Ivana Kucharčíková

POCHOD
PREDŠKOLÁKOV S TABLOM
Školský rok sa nám pomaly, ale isto končí,
a s tým prichádza aj lúčenie s predškolákmi,
od septembra sa z nich stanú prváčikovia.
Aby zostali v našich spomienkach, aj tento
rok sme pre nich vyrobili tablo. Všetci spoločne sme prišli s tablom na námestie, kde sme
sa predstavili s rozlúčkovým programom.
Tablo sme umiestnili v obchode s textilom,
kde zdobí výklad. Potom sme prijali pozvanie
na zmrzlinu od rodiny Podmanickej, za ktorú im veľmi pekne ďakujeme! Bolo to krásne
slnečné dopoludnie.
Eva Janiková

VÝLET PREDŠKOLÁKOV

Predškoláci a p. učiteľky z MŠ Litovelská si
na ukončenie školského roku urobili výlet do
areálu Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke, kde sa nachádza náučný lesný chodník.
Škôlkari navštívili sedem stanovíšť približujúcich zákonitosti fungovania ekosystémov
a spätnej väzby medzi jednotlivými zložkami
životného prostredia a zážitkovým učením
spoznávali prírodu a život v lese. Deti si prakticky vyskúšali chôdzu so zaviazanými očami,
hádanie a priraďovanie stôp k zvieratám, drevenú detskú rozhľadňu, detské ihrisko s hojdačkami, preliezky, lavičky a pod.
Ďakujeme lesným pedagógom Ing. M. Lašovi, Ing. P. Ladnákovi a Ing. J. Vojtekovi za
veľmi pekné a pre deti prínosné dopoludnie.

Angela Slivková
Jana Vlčková uč. MŠ
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Trojmezí, Trojmedzie alebo Trójstyk je geograficky bod, kde sa stretávajú hranice troch
štátov. V prípade tohto projektu sa trojmedzím stávajú športoviská alebo pódia, na
ktorých sa stretávajú kultúry troch národov.
Projekt je dôkazom toho, že slovenský, poľský a český národ majú toho veľmi veľa spoločného. Program začal príhovormi riaditeľov
zúčastnených škôl v ich jazyku, primátorov
resp. starostov oboch partnerských miest

a zborovým pásmom spoločne nacvičených
piesní v slovenskom, českom a poľskom dialekte. Potom sa každá škola predstavila vlastným programom. Žiaci školy H. Sienkiewicza
s poľským vyučovacím jazykom sa najskôr
prezentovali vtipnou scénkou a následne
pásmom zborového spevu s hudobným sprievodom. Nasledoval školský folklórny súbor
Nábrežníček. Ich vystúpenie si zaslúžilo za
predvedený výkon veľký aplauz publika.
Dievčence a chlapci v krojoch zaujali pásmom
ľudových piesní a tancov zo slovenského folklóru. ZŠ Jablunkov Lesní ponúkla úchvatnú
virtuozitu dvoch hudobníkov, gitara a husle,

POKLAD NAŠLI V KNIŽNICI
Dočkali sme sa výsledku 1. ročníka súťaže
Čítajme o 100 šesť v MsK KNM. Súťaž prebiehala od septembra 2014. Zúčastnili sa jej
všetky ZŠ v KNM. Žiaci zbierali body za návštevu knižnice a požičiavanie kníh. Víťaznou
najsčítanejšou triedou v KNM sa stala 7.B zo
ZŠ Nábrežná. Nazbierala spolu 92 bodov.
Pochvalu za výborné čitateľské výkony si
zaslúžia aj triedy 4.B , 4.C, 5.C a 8.A zo ZŠ
Nábrežná a 4.B a 5.A zo ZŠ Clementisova.
Poďakovanie za podporu žiakov patrí aj ich
triednym učiteľom a učiteľkám za správnu
motiváciu a spoločnú návštevu knižnice: p.
uč. Kultánovej, Bandurovej, Vlčákovej, Vaňkovej, Bandurovi a Svrčkovej.
Víťazná trieda 7.B. zo ZŠ Nábrežná si prišla
prevziať hlavnú cenu, ktorou bol zakopaný
poklad v záhrade za knižnicou. Plánik k nemu
museli žiaci najskôr vybojovať plnením rozličných úloh v športovo – hravom dopoludní.
To sa odohralo v zákutiach nášho mesta a pri
kultúrnych pamiatkach. Správnym plnením
jednotlivých úloh žiaci získali indície, ktoré
smerovali k tajnému miestu. Modré družstvo získalo indície skôr a tým postúpilo do
Knižničnej olympiády. Najúspešnejší knižný
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ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI V MESTE

olympionik dostal do rúk mapu a s ním aj dôveru svojho družstva, že správne odkrokuje
a odhalí ukrytú truhličku. Okrem toho zakopaného žiaci už získali aj poklad vedomostný,
ktorý si sami nahromadili pravidelným čítaním kníh zapožičanými pri návšteve knižnice.
A to je poklad nad všetky poklady.
J. Hrubá

Prvý jún je sviatkom tých najmenších. Deti
oslavovali vo veľkom štýle v uliciach nášho
mesta vďaka podujatiu, ktoré pre nich pripravilo Centrum voľného času v KNM. Ďalší
ročník Cesty rozprávkovým mestom bol plný
záhadných známych aj neznámych bytostí
zo sveta rozprávok, ktoré dávali deťom rôzne úlohy. Do niektorých úloh boli zapojení aj
rodičia, o to bola väčšia zábava. Deti prechádzali jednotlivými stanovišťami podľa mapy
a krok za krokom sa približovali sladkej odmene. Sprevádzalo ich slniečko, avšak aj táto
rozprávka mala svoj koniec...
D. Š.

DETI ROBILI RADOSŤ DEŤOM
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM v spolupráci s mestom zorganizoval dňa 16. 6. v dome
kultúry pri príležitosti Dňa detí a 145. výročia vzniku Spolku sv. Vojtecha v Trnave
podujatie pod názvom Deti deťom. Podujatia
sa zúčastnili prednosta MsÚ KNM JUDr. Ľubomír Ježo, ved. odd. školstva Mgr. Ladislav
Vendrinský, zást. riaditeľa ZUŠ Mgr. Katarína
Hudecová a ďalší.
V kultúrnom programe sa predstavilo 120
účinkujúcich zo 6 subjektov. Úvod podujatia
bol tentokrát iný, na aký sme boli zvyknutí.
Na javisku sa objavila spievajúca kvetinárka
Alenka Ďuriaková v sprievode žiačok z tanečného odboru ZUŠ KNM. V ďalšom vstupe

v sprievode dievčenského speváckeho zboru
a jeho skvelých sólistiek. Typické moravské
a české piesne v štýle známych skupín Čechomor, Nightwork či Chinaski, boli nádherným zavŕšením tohto spoločného kultúrneho
podujatia. Zvlášť, keď aj z reklám známu pieseň Tady jsem doma, s pódiom spievalo celé
publikum. Po záverečnej spoločnej piesni
Pjenkny moj kraju, poďakoval za krásne zážitky pán riaditeľ PaedDr. Igor Drexler z organizujúcej školy. Účinkujúci opustili pódium až
po treťom prídavku. Projekt bude pokračovať
ďalšími spoločnými aktivitami.
I. D.

sa predstavili malí žiaci z LDO z triedy Mgr.
Anny Vlčkovej v pásme Snehulienka a sedem
trpaslíkov. Vystúpenie doplnili žiaci v hre na
hudobných nástrojoch. Deti z MŠ Budatínska
Lehota potešili divákov v tanečno-speváckom vystúpení a šašovskou show. Ďalšie boli
mažoretky Asanka, ktoré ukázali viac zostáv.
Ich veľkou konkurenciou boli malé mažoretky z CVČ sv. Jakuba, ktoré tiež veľmi zaujali
divákov. Potom sa predstavili zdravotne postihnuté deti z CSS Fantázia KNM so scénkou
o chrobáčikoch a DSS pre deti a dospelých
Čadca – Horelica, ktoré ukázali, ako žijú zvieratká. Dôležité je, že spoločne vystúpili deti
zdravé a hendikepované.

Sponzorom podujatia bol Miestny SSV KNM
s prispením primátora mesta Ing. Jána Hartela, prednostu OÚ Žilina Ing. Vladimíra Macáška a ďalších. Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili na realizácii tohto
pekného podujatia, ktoré bolo venované našim deťom.
Magda Harceková
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ŠKOLSTVO

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY V CELOSLOVENSKOM TESTOVANÍ 9
Takmer 41 600 deviatakov na celom Slovensku
si overilo svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka. Celoslovenské testovanie 9 sa v tomto školskom
roku konalo v stredu 15. apríla 2015 na 1 448
základných školách. Za prípravu a metodické
riadenie testovania zodpovedal Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)
Bratislava.
Cieľom Testovania 9 bolo overiť u žiakov
ukončujúcich vzdelávanie na ZŠ tie vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené
v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré budú
potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na
stredných školách a zároveň sú nevyhnutné
aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom

trhu. Výsledky jednotného testovania poskytli
školám spätnú informáciu o úrovni vedomostí
a zručností ich žiakov, čo napomôže pri skvalitňovaní vzdelávania na ZŠ.
Test z matematiky riešili deviataci s priemernou úspešnosťou 52,7 % a test zo slovenského
jazyka a literatúry s priemernou úspešnosťou
62,6 %. Žiaci, ktorí dosiahli v testoch viac ako
90 % úspešnosť boli automaticky prijatí na SŠ.
Mesto Kysucké Nové Mesto je zriaďovateľom
troch základných škôl. Na našich školách Testovanie 9 absolvovalo 167 žiakov, z čoho 10
žiakov bolo so zdravotným znevýhodnením.
Pri štatistickom vyhodnotení priemernej
úspešnosti všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri oboch testoch dosiahli výsled-

ky nad úroveň celoslovenského priemeru (viď
tabuľka). Žiakom k týmto úspechom gratulujeme a zároveň prajeme veľa úspechov na škole,
ktorú si vybrali pre ďalšie vzdelávanie.
Poďakovanie za dosiahnuté výsledky patrí riaditeľstvám ZŠ, ako aj všetkým vyučujúcim,
ktorí zodpovedne pristupovali k príprave žiakov na Celoslovenské testovanie 9.
Mgr. L. Vendrinský

OLYMPIÁDA PRIATEĽSTVA

livé triedy a naši žiaci sa ich s radosťou ujali. Postupne prešli ôsmimi olympijskými disciplínami,
počas ktorých zažili nielen kopec zábavy, ale aj
vtipných situácií. Čas ubehol tak rýchlo, že sme sa
ani nenazdali a bolo po súťažiach. Popoludnie sme
strávili v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.
Kamarátov z Poľska sme obdarovali sladkou odmenou, peknými olympijskými medailami a spomienkovými predmetmi.
Táto olympiáda možno nemala víťazov, ako to
zvyčajne býva, ale nemala ani porazených. Bola
o priateľstve a vytváraní si kamarátskych vzťahov,
ktoré chceme s poľskou družobnou školou rozvíjať

aj naďalej.
Na záver ďakujeme celému organizačnému tímu:
vedeniu školy, všetkým pedagógom, žiakom a ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k plynulému priebehu olympiády.
Mgr. Katarína Halúsková

cintoríne, potom si prezreli expozície Slovenského
národného múzea a najviac ich zaujala návšteva
domu J. C. Hronského. Šiestaci sa zasa vybrali
na Liptov, kde sa dozvedeli mnohé zaujímavosti
o živote a tvorbe Martina Rázusa a Márie Rázusovej - Martákovej v tzv. Rázusovie dome, potom
navštívili Múzeum Janka Kráľa a Jánošíkovo väzenie. Na siedmakov čakala Orava. Prezreli si rodný
dom Martina Kukučína v Jasenovej, doplnili si po-

znatky o živote a tvorbe P. O. Hviezdoslava v múzeu v Dolnom Kubíne a na záver si mohli pozrieť
Oravský hrad. Cesta ôsmakov smerovala na západ
Slovenska, kde navštívili Múzeum Ľ. Štúra v Modre a hrad Červený Kameň. Všetky témy exkurzií
korešpondovali s obsahom učiva v jednotlivých
ročníkoch, a tak sú obľúbeným a vítaným spestrením tradičných hodín SJL.
predmetová komisia SJL

Poviny, Radole, Nesluše, Horného a Dolného
Vadičova. V tejto súťaži nebolo dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa, víťazom bol každý, kto sa do
súťaže zapojil. A veru, deti sa snažili a predvádzali pekné výkony. Osem zmiešaných družstiev
súťažilo v štyroch disciplínach. Po každej zdolanej disciplíne deti prejavili obrovskú radosť
spoločne s rodičmi, ktorí ich na túto veľkú súťaž
prišli povzbudiť. Každé dieťa bolo odmenené
tričkom s logom svojho družstva, účastníckym
listom, kľúčenkou a sladkosťou, ktorú poskytlo
občianske združenie a SOŠ strojnícka v KNM.
Ukážkami a aktivitami sa prezentovali aj hasiči z DHZ, ktorí predviedli požiarny útok na cieľ
a tiež ukážku likvidovania požiaru. Príslušníci
dopravného inšpektorátu z Čadce predviedli
športovcom policajnú motorku a auto, ktoré si
mohli prezrieť a vyskúšať jeho interiér.
Druhý ročník športových hier sa vydaril, čo bolo

badať najmä v očiach škôlkarov. Zásluhu majú
na tom aj pedagógovia: Mgr. M. Vlčákova, Mgr.
A. Kavacká a Mgr. I. Jurkovič. Treba poďakovať
všetkým, ktorí prispeli svojou troškou k úspešnej realizácii tejto akcie.

V duchu hesla „rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne
a v priateľstve“ sa v ZŠ Dolinský potok uskutočnil už 2. ročník športového podujatia Olympiáda
priateľstva.
Zasúťažiť si medzi nás prišli aj žiaci z poľskej družobnej školy z mesta Gogolin. Po nástupe a odznení olympijskej hymny nasledovali príhovory
a olympijský sľub. Okrem pána riaditeľa sa prihovorila aj pani riaditeľka z družobnej školy. Po ich
povzbudivých slovách už nič nebránilo v spustení
súťaženia. Poľskí žiaci boli rozdelení medzi jednot-

POZNATKY ZÍSKAVALI
NA EXKURZIÁCH
Nielen klasickými formami vyučovania žiaci získavajú nové poznatky a skúsenosti. Najmä žiaci
2. stupňa ZŠ sa každoročne tešia na obdobie, kedy
sa budú môcť zúčastniť rôznych exkurzií, ktoré
pre nich pripravujú vyučujúci SJL. Nebolo tomu
inak ani v tomto školskom roku. Piataci navštívili mesto Martin, kde sa zastavili na Národnom

HRAVO ZVLÁDLI
ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY
Areál ZŠ Nábrežná KNM bol 5. júna 2015 dejiskom športových hier dievčat a chlapcov z materských škôl v okrese KNM. Zaujímavé športové podujatie pre tých najmenších pripravil
generálny partner Občianske združenie Zober
loptu, nie drogy a organizátor SOŠ strojnícka
KNM, Spoločný školský úrad Rudina, Školský
úrad KNM a ZŠ Nábrežná v KNM. Akciu otvorila koordinátorka podujatia PaedDr. Zuzana
Vojsovičová, ktorá hlavné slovo dala riaditeľovi
ZŠ Nábrežná PaedDr. Igorovi Drexlerovi, ktorý
sa prihovoril všetkým malým športovcom a celým športovým podujatím ich povzbudzoval
nielen slovom, ale aj hudbou. Svoju zručnosť na
tomto zaujímavom podujatí predviedlo 72 najmenších detí MŠ z Rudiny, Rudinky, Rudinskej,
Snežnice, KNM, Lodna, Kysuckého Lieskovca,

Slov. jazyk a lit.

Matematika

ZŠ Clementisova

68,80%

69,68%

ZŠ Nábrežná

67,30%

57,40%

ZŠ Dol. Potok

73,78%

69,50%

PaedDr. Zuzana Vojsovičová
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ASANKY MAJSTERKAMI
SLOVENSKA

Na medzinárodnom turnaji Ivanka CUP
2015 sme sa pod vedením trénerov Podoláka a Tomastu predstavili s dvoma družstvami v dvoch kategóriách. Obidve družstvá sa
umiestnili v konkurencii kvalitných českých
družstiev na peknom 2. mieste. Chlapcom
gratulujeme!
Mini starší (2004/2005)
1. Ivanka pri Dunaji
2. Kysucké Nové Mesto
3. Újezd u Brna
Zostava: Ďurana, Javorík, Bosý, Piňák, Jánošík, Lulek
Mini mladší (2006/2007)
1. Ivanka pri Dunaji
2. Kysucké Nové Mesto
3. Karviná
Zostava: Goliáš, Čuraj, Ceniga, Švanda, Kubala, Máca, Franek
Branislav Podolák

Počas víkendu 6.-7. júna 2015 sa konali Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe
v Sabinove, kde nechýbali ani mažoretky zo
súboru Asanka z KNM. Dievčatá sa celý rok
svedomite pripravovali a v silnej konkurencii súborov z celého Slovenska získali krásne
umiestnenia, ktoré im zabezpečili postup na
Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať
v auguste v Brne.
Tituly Majstra SR 2015 a zlaté medaily získali:
Trio baton junior – Slávka Podpleská, Denisa
Čičalová a Rebeka Panáková; Veľká formácia
mix junior; Veľká a aj malá formácia flag senior;
I. Vicemajster SR: Solo baton junior – Slávka
Podpleská
II. Vicemajster SR: Solo baton kadet – Zuzka
Stoláriková; Trio baton kadet – Simonka Šutáková, Klaudia Súkeníková a Tatianka Jantová;
Mini mix junior; Veľká formácia junior baton
Touto cestou sa chceme poďakovať mestu
KNM a MŠKS. Dievčatám ďakujeme za peknú
reprezentáciu súboru a mesta a samozrejme
rodičom za podporu počas celého roka.
MKŠS

PRIEMYSLOVÁCKY SILOVÝ VIACBOJ
Mesiac jún bol v Spojenej škole v KNM sviatočným pre priaznivcov pohybu. V priestoroch školskej posilňovne sa uskutočnili súťaže v silovom viacboji pre žiakov i dospelých.
Podujatie bolo finančne podporené Žilinským samosprávnym krajom prostredníctvom grantového programu Vráťme šport
do škôl. V súťaživej, no priateľskej atmosfére, prejavili viacerí súťažiaci mimoriadne

Zvesti

vôľové vlastnosti. Študenti a muži súťažili
v štvorboji - bench press (tlak na vodorovnej
lavičke, 30 % hmotnosti súťažiaceho), bežecký pás (ubehnutá vzdialenosť v časovom limite jedna minúta), zhyby na hrazde, kľuky
(bradlá). Študentky a ženy súťažili v trojboji - bench press (tlak na vodorovnej lavičke,
20 % hmotnosti súťažiacej), výdrž vo vise
(hrazda), bežecký pás (ubehnutá vzdialenosť
v časovom limite jedna minúta).
Svoju kondíciu si otestovalo viac ako 80 študentov a 25 dospelých. Účastníci si okrem
diplomov, pohárov, vecných odmien a občerstvenia odniesli i pekné spomienky a dobrý
pocit, že spravili niečo užitočné pre svoje
zdravie.
Podrobné výsledky nájdete na
www.kysuckenovemesto.sk.

N. ŠTEFUNDOVÁ ZÍSKALA SVOJ
PRVÝ TITUL NA 3 000 M
Víkend 13. – 14. júla sa v Dubnici uskutočnili dorastenecké majstrovstvá Slovenska
na dráhe. Naši pretekári sa v silnej konkurencii nestratili. Ako prvý nastúpil na štart
Oliver Oláh (ešte žiak). V 3. behu na 800 m
obsadil 2. miesto. Nový osobný rekord, zlepšený o 3 sekundy, má hodnotu 2:12,12. Na
800 m dorasteniek technický delegát zaradil
Soňu Kohútovú až do 3. behu vzhľadom na
to, že v tomto roku ešte pre zranenia nesúťažila. Soňa si celé preteky odtiahla sama.
Začala pomerne rýchlo, aj preto jej v 2. polovici potom chýbali sily. Svoj beh vyhrala
časom 2:25,33 s 10-sekundovým náskokom,
ale dosiahnutý čas jej stačil na nevďačné
štvrté miesto. Soni mal byť umožnený štart
v 1. behu, kde by mala veľkú šancu na zisk medaily (Soňa má z vlaňajšieho roku lepší osobný
rekord ako víťazka majstrovstiev). V behu na
3000 m dorasteniek sme mali dvojnásobné
zastúpenie – Nikolu Štefundovú a Eriku Beliansku. Nikola v závere ťažkých pretekov
(bežalo sa v úmornej horúčave) na poslednej trojstovke zrýchlila a zvíťazila vo svojej
premiére na 3000 m v čase 11:01,58. Za ňou
s 10-sekundovou stratou dobehla Turčeková.
Erika na poslednej štyristovke prišla o tretie
miesto, ale dosiahnutý čas 11:39,80 znamená
nový osobný rekord. V nedeľu štartovala Nikola Štefundová na 1500 m. Po veľmi dobrom
výkone obsadila časom 4:54,28 druhé miesto.
Zvíťazila Eva Slančíková (VŠC Dukla Banská
Bystrica).
V nedeľu štartoval v Kladne na 2. kole českej
extraligy v behu na 3000 m Juraj Vitko. Časom 8:34,57 obsadil 6. miesto. Juraj má za
sebou tvrdú prípravu, zameranú na štart na
3000 m.
Mgr. Milan Slivka
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ŠPORT

ĎALŠÍ ÚSPECH
MINIHÁDZANÁROV

i
SPOMIENKY
Deň po dni sa míňa,
rok s rokom si podáva ruku zas.
Ani čas nezmazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú v nás.
Dňa 7.7. 2015 si pripomenieme
15. výročie úmrtia
Stanislava HLINU z Nesluše
S úctou a láskou spomínajú rodičia,
sestra Lenka a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 14.6. 2015 sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia syna
Michala HEĽA z Kys. N. Mesta
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani „Zbohom, už neprídem.“
Odišiel si bez rozlúčky, slovíčka,
už sa na nás dívaš z nebíčka.
S láskou spomínajú rodičia a bratia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Slovami sa nedá opísať bolesť,
ktorú stále cítime.
Ani čas rany nehojí.
Miloval si nás a my sme milovali Teba,
veľmi nám chýbaš.
Kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 23.7. 2015 uplynie smutné 1. výročie,
kedy nás navždy opustil drahý manžel,
otec, starý otec
Milan STAŠKOVAN
S láskou a úctou spomína manželka
vnučka, syn.
Je tomu 5 rokov, čo tíško spíš,
na nič už nemyslíš.
Nikdy už nám neporadíš,
deti, vnúčatá a pravnúčatá nepohladíš.
Bola to vôľa Božia,
spi svoj spánok v pokoji
a duši Tvojej nech je Boh milostivý.
Dňa 9.6. 2015 sme si pripomenuli
5. smutné výročie úmrtia
Miroslava SÝKORU z KNM
S láskou a úctou v modlitbách spomínajú
manželka, deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá
a ostatná rodina.
Dňa 29.7. 2015 si pripomenieme 10. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec, brat, švagor a krstný otec
Ján UHRÍK z Kysuckého Nového Mesta
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob z lásky
dať, zapáliť sviečky a modlitbu tíško odriekať.
Aj keď nie si medzi nami, v srdciach našich žiješ
stále s nami. S láskou na Teba spomína celá
smútiaca rodina.

Dňa 11.6. 2015 sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia manžela, otca a starého otca
Ondreja CHORVÁTA
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry a vnúčatá.

Dňa 30. júna sme si v smútku pripomenuli
druhé výročie smrti a nedožitých 86 rokov
našej milovanej manželky, matky, starej
matky
Oľgy BRODŇANOVEJ
S láskou a modlitbou spomína rodina.

Dňa 14.7. 2015 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia našej mamy, starej mamy a prababky
Márie ŠVIRÍKOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú dcéra
Mária s rodinou, synovia Ladislav,
Jozef a Pavol s rodinami.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 10.7. si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho manžela, otca, starého otca, brata,
švagra, krstného otca, svata a zaťa
Antona SVRČKA z Radole
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 30.6. 2015 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
Martina FOJTÍKA
z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku a modlitbu.
Nech odpočíva v pokoji.
S úctou a láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéra s rodinou.
Dňa 6.7. 2015 si pripomíname
2. smutné výročie úmrtia nášho
drahého manžela,otca a dedka
Ing. Rudolfa KUBICU
V našich srdciach budeš navždy žiť.
Odpočívaj v pokoji.
Spomína celá rodina.
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada.
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 si 29.7. 2015 pripomíname
20. výročie úmrtia, kedy nás navždy
opustila naša milovaná
Vlasta MARCOVÁ z Oškerdy
S láskou spomínajú rodičia, manžel a
syn s rodinou.

Zvesti
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Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Navždy Ťa všetci v srdci máme,
s láskou a úctou na Teba spomíname.
Dňa 13.7. 2015 si pripomenieme 8. smutné
výročie, čo nás navždy opustila
Monika ŠULGANOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.

POĎAKOVANIE
Dňa 28. 4. 2015 nás opustil vo veku 85 rokov náš
milovaný manžel, otec, starý otec, prastarý otec,
švagor a krstný otec
Ing. Ján SIMAN z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke. Osobitne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pánu farárovi Jánovi Uskobovi,
p. Zdenkovi Mravcovi a pohrebnej službe p. Pošteka.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Kto sa zapíše do srdca, ostane s nami navždy,
aj keď nás opustí. Nás 16. mája 2015 navždy
opustil vo veku 88 rokov milovaný manžel,
otec, dedko
Jozef GOLIS
Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym
a susedom za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Ďakujeme pánu farárovi Jánovi Uskobovi
za dôstojnú rozlúčku a pohrebnej službe p. Pošteka za ohľaduplný prístup a poskytnuté služby. S úctou manželka, synovia s rodinou.

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a smútok.
14. 7. 2015 si pripomíname smutné 5. výročie
úmrtia nášho manžela, otca, starkého
Michala PETRUŇU
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka a synovia s rodinami.

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom, susedom a známym za prejavy sústrasti a kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s
Milanom KOVÁČOM
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás opustil 1.6. 2015 vo veku 63 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
p. dekanovi Petrovi Holbičkovi a p. Márii Bielešovej z pohrebnej služby v Kys. N. Meste. S vďakou
a úctou manželka, deti a smútiaca rodina.

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho,
na koho nikdy nezabudneme.
Dňa 7. júla si pripomenieme 6. výročie úmrtia
nášho drahého otecka a dedka
Palka BUČKA z Kys. N. Mesta.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Očiam si odišla,
v srdciach si ostala.
Dňa 13.7. uplynie 10 rokov, ako nás opustila
mama a starká
Eva ŠKORVAGOVÁ
Spomína dcéra Gabriela a vnuk Erik.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za
prejavenú úprimnú sústrasť na rozlúčke s našim
milým manželom, otcom a dedkom
Ing. Tiborom DJABLIKOM,
ktorý nás opustil dňa 10. júna 2015 vo veku 71
rokov.
Smútiaca rodina.

INZERCIA

Chceli by sme poďakovať všetkým známym, susedom, bývalým spolužiakom a spolupracovníkom,
ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s
Ing. Rudolfom TÚČKOM , CSc.
Ďakujeme aj za kvetinové dary. Taktiež p. primátorovi, p. Labudíkovej a Ďuriakovej za dôstojnú
rozlúčku 15. 6. 2015.
Ďakuje smútiaca rodina.

 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 429 m², cena dohodou. 0911 253 346.
 Predám murovanú chatku po rekonštrukcii v chatovej oblasti
Povina - Mazák (nová strecha, podlahy, fasáda, interiér) s veľkou
nadstrešenou terasou. Cena dohodou, nutné vidieť . Pozemok
v osobnom vlastníctve. 0911 756478.

Zvesti

 Rýchla a seriózna pôžička na čokoľvek až do 10.000. Kontakt:
romana.blahovcova@homecredit.sk, 0949 568 163.
 Doučím príp. naučím angličtinu žiakov ZŠ. Kontakt:
0944004155.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXII. • JÚL 2015

9

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
Dňa 20. júla si pripomíname 16. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca, brata, švagra
a starého otca
Rudolfa KOŇUŠÍKA
z Kysuckého Nového Mesta
Spomína celá rodina.

i
Správne znenie tajničky z čísla 6/2015 znie:
„...láska robí človeka odvážnym.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Anna Grečnárová, Lipová
873, KNM – 6,00 €, 2. Romana Karásková, Dubie 119, KNM – 5,00 €, 3. Jozef

Jančiga, Kollárova 894, KNM – 3,00 €.
Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu
odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM,
vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne
znenie tajničky z čísla 7/2015 spolu s na-

lepeným kupónom doručte na MsÚ KNM
– Referát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20.7. 2015.

Victor Hugo: Život je čakanie na to, kedy sa.................................
..........................................................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

dokončenie v tajničke krížovky
enata,
grécka
enema,
akademicpohrebná
tras, net,
ký titul
obeta
karat

české
mesto

sieť, po spracovaanglicky né kože

črevný
nálev

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA
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N O V ÉH O M ES TA

meno
light year
2. časť
očucháme futbalistu
(skr.)
tajničky
Benzemu

člen
redakcie

Katedra
zoologie
a rybářství
(skr.)
Valér
Vendrinský
Accordo
Monetario
Europeo
bál

mužské
meno
1. časť
tajničky
striebro
(zn.)



rúbe

popred

karát, po
anglicky

ázijský
veľtok

nervový
zášklb

patriaca
Emile
nasávala
anemický
pacient
anglický
titul

dvakrát
znížený
tón A
autor
sopečný
krížovky:
tuf
Jaroslav EČV RuJablonský žomberka

divadlo
satiry
osobné
zámeno

astát (zn.)
disc jockey

3. časť
tajničky

spodok

dva druhy
našich
cicavcov

ročné
obdobie

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 6/2015 znie: „obláčiky“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Emka Ponechalová, Hálkova 1039, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej
knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00
hod., najneskôr do 31.7. 2015. Jedno z detí, ktoré pošle správne
znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď
osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20.7. 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.

M
M
M
M
M
M
M
M

1. Vyhynutý slon.
2. Morské cicavce s klami.
3. Belasý.
4. Emília (dom.).
5. Rastlina vypúšťajúca mliečie.
6. Kývať.
7. Namočený.
8. Oblaky.
pomôcka: mlieč

N O V ÉH O M ES TA

Zvesti
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Navštívte naše
finančné centrum
v OC Mirage

Spoločnosť Vadual Logistik, spol. s r.o.
Príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníkov na pozíciu:

VODIČ MKD – skupina C
VODIČ MKD – skupina E
Náplň práce: medzinárodná preprava najmä teplotne citlivého tovaru
Ponúkaný plat: motivujúce nadštandardné platové podmienky
Termín nástupu: ihneď
Iné výhody: možnosť ubytovania
Požiadavky na zamestnanca: spoľahlivosť, bezúhonnosť, tachografová
karta, KKV karta, psychotesty, zdravotný preukaz

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

Kontakt: 0918 640 021, mrazova@vadual.sk

Spoločnosť Vadual Logistik, spol. s r.o.
Príjme do trvalého pracovného pomeru/živnosť pracovníka na pozíciu:

Manažér dopravy/špeditér

Tešíme sa na Vašu návštevu
každý deň od 9.00 –20.00 hod.
zilina@homecredit.sk

Kontakt: vidovicova@vadual.sk /výhradne e-mail alebo poštou

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

Zvesti

2/15

INZP
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INZP

6/15
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INZERCIA

0850 638 191

Náplň práce: vyťažovanie vozidiel, komunikácia so zákazníkmi,
dispečermi a vodičmi, tvorba cenových ponúk,
iné administratívne práce súvisiace s dopravou
Ponúkaný plat: dohodou
Termín nástupu: ihneď, možnosť ubytovania
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Požiadavky na zamestnanca: nemecký jazyk alebo anglický jazyk –
aktívna znalosť, prax v doprave, spoľahlivosť, komunikatívnosť,
samostatnosť, flexibilita, práca s PC, MS Office

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk / Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

1.7. - 31.8. 2015
Mestská knižnica
Letné lúskanie
Dvanásty ročník súťaže v riešení a lúštení hádaniek a hlavolamov. Hárok s letným lúskaním si
môžete vyzdvihnúť v knižnici.
1.7. - 31.8. 2015
Mestská knižnica
Poznám svoje mesto
Letná súťaž. Vytvorte spoločne maketu mesta.

KULTÚRNE SPEKTRUM

3.7. - 30.10. 2015
Kaštieľ Radoľa
Premeny dreva
Výstava drevených plastík, reliéfov a moderného
tokárstva z tvorby Petra Neomániho a Ladislava
Mozola z Radole.
5.7. 2015
Kysucká vrchovina
Športklub turistiky KNM pozýva na výlet k Vodárenskej nádrži Stará Bystrica.
5.7. 2015, 10:00 h.
Kaštieľ Radoľa
Radoľský jarmok
Prezentácia ľudových remesiel s kultúrnym
programom v spolupráci s Obecným úradom
v Radoli.
5.7. 2015, 17:00 h.
Námestie slobody
Bod omylu - KKL 2015
Vystúpenie hudobnej skupiny zo Žiliny Bod
omylu v rámci Kysuckého kultúrneho leta 2015.

12.7. 2015
Malá Fatra
Turistika na Malú Fatru - Diery.
12.7. 2015, 17:00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto 2015
V rámci KKL 2015 vystúpia DSS Vajčovky, Vajčovská muzička, Vajčovská muzika, FS Vajčovci.
17.7. 2015 , 6:00 - 9:00 hod.
Poliklinika KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca.
18.7. 2015
Oravské Beskydy
Autobusový zájazd na Oravu, turistika na Babiu
horu.
18.7. 2015, 15:00 h.
Amfiteáter Hájnice H. Vadičov
Vadičovské folklórne slávnosti
Vystúpia spevácke a tanečné folklórne skupiny
zo širokého okolia, skupina Kmeťoband a Jozef
Pavlusík.
19.7. 2015, 17:00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto 2015
V rámci KKL 2015 vystúpia Kysucké žubrienky,
Margaréty a Junáci, tiež Ochodnícka seniorka
a hostia z Omšenia.
20.7 - 23.7. 2015, 21:30 h.
Námestie slobody
Bažant Kinematograf
Premietanie filmov českej a slovenskej kinematografie pod holým nebom.
20.7. - Zakázané uvoľnenie
21.7. - „38“
22.7. - Díra u Hanušovic
23.7. - Trabantom až na koniec sveta

10.7. 2015, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

Program na Jakubovské hody
Sobota 25.7.
10,00 Sprievod mestom
10,45 FS Magužanie – Lodygowice /PL/
12,00 DH Nová Kysučanka
13,00 FS Jedľovina
14,00 Niagara, Niagara tínedžer, Asanka...
16,00 Alfa – hud. skupina
17,15 Jet stream– hud. skupina
18,30 Pavlusík band– hud. skupina
21,00 Desmod– hud. skupina
22,30 Campana batucada – bubeníci
23,30 B4 + KOKO a ROKO
Nedeľa 26.7.
12,00 Divadlo Tamariky
Klauniáda – zábavná show pre deti
Víla a škriatok – rozprávka
14,00 Hornokysuckí heligónkari a heligónkari
z Čierneho pri Čadci
15,00 FS Bystrica
16,00 Kysucká vrchárska heligónka
17,00 Martin Jakubec – hud. zábavný program
18,30 Trio z Kysúc

Dňa 27. mája
sa dožila krásneho životného jubilea

85 rokov

Mária PLEVKOVÁ z Kysuckého Nového Mesta.

Prajeme Ti všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme Ti lásku, čo spája ľudí.
Nech slza smútku Ti oči nezakalí,
nech úsmev šťastia Ti žiari na tvári.
Srdečne blahoželá 8 dcér, 4 zaťovia,
syn s nevestou, 13 vnukov, 8 vnučiek,
4 pravnuci a 5 pravnučiek.
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