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Zborové piesne
v Mariánskom kostole
Po dvanástykrát vystúpili zbory z KNM a okolia na hudobnom podujatí Koncert zborovej
tvorby. Organizátorom tohto podujatia v Mariánskom kostole je ZUŠ v KNM, preto na úvod
vystúpila riaditeľka ZUŠ Mgr. Eva Králiková,
ktorá privítala prítomných aj účinkujúcich.
Vo svojom príhovore nezabudla spomenúť
a poďakovať sa Zdenkovi Mravcovi, ktorý stál
v predošlých 11 rokoch za úspechom koncertu, ale súčasné povinnosti mu nedovolili prísť.
A potom nasledoval hlavný program, v ktorom
sa na začiatok predstavil detský spevácky zbor
pri ZUŠ. Po ňom nasledoval detský spevácky
zbor z farnosti Ochodnica a Učiteľský spevácky zbor pri ZUŠ. Mládežníci z KNM predviedli
svoje hudobné nadanie ako členovia speváckeho telesa Zbor Bohom zvolaný. Nasledovali
hostia zo Žiliny zbor Omniatonix a záver patril
tradičnej bodke v podobe vystúpenia kresťanského speváckeho zboru Shema z KNM. Celé
zborové popoludnie sprevádzal Brasskvintet
ZUŠ pod vedením umeleckého vedúceho Štefana Zábojníka.
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Prichádza 8. marec, deň, ktorý nám mužom
dáva príležitosť vyjadriť ženám slová úcty
a vďaky. Každá žena si zaslúži uznanie za svoju
prácu doma s rodinou, či v zamestnaní. Niekedy je ich práca taká neviditeľná, no o to viac
potrebná, ako čokoľvek iné. Prácou ženy je milovať a vychovávať svoje deti, byť dobrou partnerkou svojmu manželovi a zároveň ochrankyňou domova. Po práci musí prísť domov a nájsť
ešte v sebe dostatok energie a nehy pre seba
a svojich najbližších.
Milé ženy, matky, babky, manželky či dcéry,
vďačíme vám za veľa. Preto vám aj ja prajem
k príležitosti Medzinárodného dňa žien veľa
lásky, porozumenia a šťastia. Nech všetky dni
s vami sú preplnené harmóniou v kruhu najbližších a najdrahších.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

foto: ZŠ Clementisova

Ešte ani nezačal marec - mesiac knihy a v mestskej knižnici už bolo riadne rušno. Do 5. marca
budú v priestoroch knižnice vystavené fotografie cestovateľa z KNM Zdenka Somorovského.
Výstava nesie názov Naprieč Brazíliou. Jej
otvorenie sa konalo 8. februára v zasadačke
knižnice besedou s cestovateľom a fotografom v jednej osobe Zdenkom Somorovských
a žiakmi ZŠ Clementisova. A veru bolo o čom
rozprávať.
Človeče, nehnevaj sa! malo v knižnici 3 prívlastky. Rozprávkové bolo preto, lebo po posunutí
panáčikom museli hráči zodpovedať otázku na
tému rozprávok. Valentínske bolo preto, lebo
sa uskutočnilo v týždeň zakončený sviatkom
sv. Valentína a odmenou pre hráčov boli sladké
srdiečkové piškóty. A živé bolo preto, lebo hrací plán bol prispôsobený živým figúrkam, teda
žiakom ZŠ Nábrežná, ktorí prišli do knižnice
10.2. spolu so svojimi vychovávateľkami zo
školského klubu, aby sa tejto hry zúčastnili.
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Prihovára sa prednosta
Mestského úradu
JUDr. Ľubomír Ježo

Už je tomu 19 rokov, čo sa v KNM začali
od februára 1997 vydávať občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné pasy
a tiež osvedčenia o evidencii motorových vozidiel. V tom období sa totiž naše
mesto stalo okresným mestom a teda sa
tu zriadila prevažná väčšina úradov, ktoré
sídlili na úrovni okresu okrem okresného
súdu, okresnej prokuratúry a okresného
úradu vyšetrovania. Aj keď v roku 1999
bolo v KNM zrušené Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, pracoviská vydávania občianskych preukazov, vodičských
preukazov, cestovných pasov a evidencia
motorových vozidiel zostali, hoci len ako
detašované pracoviská. Dôležité ale bolo,
že ľudia z dolných Kysúc nemuseli opäť
chodiť vybavovať tieto doklady do Čadce,
aj keď sa zrušilo policajné riaditeľstvo, ale
vybavili ich doma. V roku 2003 sa uskutočnila ďalšia reforma miestnej štátnej
správy, v rámci ktorej boli v KNM zrušené ďalšie úrady, okrem iného aj okresný
úrad a jeho odbory, pričom niektoré odbory ostali len ako detašované pracoviská
už novozriadeného žilinského obvodného
úradu. Pred asi dvoma rokmi boli tieto
obvodné úrady premenované na staré známe okresné úrady a jeden taký sa zriadil
aj v našom meste, hoci len okresný úrad
II. typu, čo znamená, že nie sú vytvorené
všetky odbory ako na okresnom úrade I.
typu. Hoci treba povedať, že niektoré vysunuté pracoviská, ktoré dovtedy v našom
meste existovali a patrili pod Čadcu, boli
zrušené a nevytvorili sa.
Celý tento systém organizácie miestnej
štátnej správy sa mi zdá akýsi neprepracovaný, akoby nepremyslený, alebo lepšie povedané, je vykonaný tak, ako to práve vyhovuje vládnucim politickým stranám. Pri
zriaďovaní úradov miestnej štátnej správy,
alebo pri ich rušení, by mali byť zákony,
ktorými sú takéto úrady zriaďované, alebo
rušené, prijaté akýmsi širším konsenzom
napr. ústavnými zákonmi, aby sa nemuseli

meniť alebo rušiť pri zmene vlády.
Akúsi živelnosť v tejto legislatívnej agende
podľa mňa predstavuje aj zákon o elektronickej podobe pôsobnosti verejnej moci
(zák. č. 305/2013 Z. z.), inak nazývaný
zákon o Gavertmente a jeho posledné novely. Posledná novela (zák. č. 273/2015
Z.z.) tohto zákona hovorí o Integrovanom
obslužnom mieste občana (IOMO), ktoré
bude zriaďované na mestských a obecných
úradoch, na ktorých je zriadená matrika
a bude sa na nich vydávať okrem doterajších dokladov, ktoré vydávala matrika, aj
listy vlastníctva, výpis z registra trestov
a tiež výpis z obchodného registra. Tomuto
kroku sa nebránime (už sme dali aj vyškoliť
pracovníka), ale už predtým tieto doklady
začala tiež vydávať aj Slovenská pošta a jej
pobočky. Je to podľa mňa veľmi zvláštne

rozdelenie úloh pre orgány verejnej moci
na miestnej úrovni. To je celkom pekné, že
občan si môže v našom meste vybrať, na
ktorom úrade si pôjde vybaviť list vlastníctva alebo výpis z registra trestov, ale
nenájde pracovisko daňového úradu, ktoré
tu bolo od nepamäti alebo pracovisko pozemkového úradu, ktoré tu existovalo pred
zriadením nového okresného úradu.
Aby sme na mestskom úrade vyšli občanom v ústrety, budeme na úrade vykonávať
reorganizáciu priestorov, aby sme mohli čo
najlepšie vyhovieť občanom, ktorí si tieto
doklady prídu vybaviť práve u nás a nenavštívia katastrálny odbor okresného úradu
alebo poštu. Tieto kancelárie chceme zriadiť na prízemí našej budovy, kde mienime
tiež premiestniť pokladňu a tiež vykonať
rekonštrukčné práce.
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Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice, bytové a rodinné domy
Volebný
okrsok

Volebná miestnosť

Voliči s trvalým pobytom

001

Gymnázium Jesenského č.2243/21

Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká

002

Gymnázium Jesenského č.2243/21

Sládkovičova

003

MŠ 9.mája
č.1292/11

9.mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom, Štúrova bytové domy súp. č. 1210, 1211,2591

004

MŠ 9.mája
č.1292/11

Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300,
1301, 1302, 1190, 2822, 2823

ZUŠ Štúrova
č.376/1

Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp.
č. 1303, 1304, 1305, SNP, ČSA rodinné domy, ČSA
bytový dom súp. č. 1306

005

006

Klub 75 Belanského
č.75/67

Hviezdoslavova, 1.mája, Belanského, Nám. slobody, Pivovarská, Komenského, Nábrežná + občania
KNM bez bližšie určenej adresy trvalého pobytu

007

Dom kultúry Litovelská č.871/3

Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská

008

Dom kultúry Litovelská č.871/3

Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny

009

ZŠ Clementisova 616

Clementisova, Dlhomíra Poľského

010

ZŠ Dolinský potok
č.1114/28

Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni, Kukučínova

011

ZŠ Dolinský potok
č.1114/28

Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie,
Športová, Štefánikova štvrť, Jánska

012

Kultúrny dom Bud. Lehota č.225

Budatínska Lehota

013

Kultúrny dom Oškerda č.91

Oškerda

Veľkonočná atmosféra v školskom klube
Už netradične vo februári sa deti zo ŠKD pri ZŠ
Nábrežná pustili do výroby veľkonočných zajacov,
aby sa svojimi prácami zapojili do súťaže o najkrajšieho veľkonočného zajačika, ktorú usporiadala
mestská knižnica. Pri výrobe si deti vyskúšali opäť
nové pracovné postupy a použili pri tom rôzny materiál. Práce detí budú skrášľovať priestory knižnice
počas celých veľkonočných sviatkov. Veselých zajačikov si môžete prísť pozrieť a zhodnotiť aj Vy....
Vychovávateľky ŠKD pri ZŠ Nábrežná

OZNAMY
Súťaž o najkrajšiu výzdobu
Mesto KNM vyhlasuje VII. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová
výzdoba)“.
Oznamujeme Vám, že každý z Vás sa môže aj
v tomto roku zúčastniť spomínanej súťaže, pričom môžete získať finančné a vecné odmeny
a navyše môžete urobiť svoje okolie krajším.
Súťažné podmienky, prihlášky a ďalšie informácie získate na webovej stránke mesta alebo
na Oddelení výstavby a územného rozvoja na
Mestskom úrade KNM (Litovelská ul.), telefón
041/4204182.

Zvesti

Pozvánka na zasadnutie MsZ KNM
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude
konať dňa 10. marca o 13,00 hod. v zasadačke
Mestského úradu v KNM. Zasadnutie je verejné
a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva prinesie na svojom tv kanáli
Antechnet s.r.o. Podrobný program rokovania
bude zverejnený na webovej stránke mesta.
Upozornenie pre podnikateľov
V zmysle VZN č. 7/20015 o spôsobe nakladania
s odpadmi na území mesta sú povinné právnické a fyzické osoby – podnikatelia im pridelené
nádoby označiť názvom svojej firmy z dôvodu
identifikácie.

Výmena svietidiel
sa začala

Určite
si
mnohí obyvatelia mesta všimli, že
na Námestí
slobody a na
Belanského
ulici sú už
vymenené
svietidlá
verejného
o s ve t l e n i a .
Je to začiatok projektu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta KNM,
ktorého cieľom je výmena 1 149 kusov
svietidiel v meste a zároveň úspora elektrickej energie. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie cez Operačný program
Konkurencie schopnosť a hospodársky rast.
Termín dokončenia celého projektu je máj
2016 a plánovaná úspora energie je 2 402,
24 GJ ročne. Okrem svietidiel bude doplnených 27 rozvádzačov o inteligentné riadiace
jednotky, ktorých úlohou je zaznamenávať
informácie o spotrebe sústavy, jej regulácia
a diaľkové riadenie. V rámci projektu bude
vymenených 336 výložníkov na stožiaroch. Projekt nerieši existujúce nedostatky
sústavy vyplývajúce z nevhodnej geometrie
sústavy (výška, umiestnenie stožiarov voči
cestným komunikáciám a chodníkom), tak
isto navrhované opatrenia neriešia zlý stav
existujúcich oceľových stožiarov osvetlenia. Preto po ukončení vyššie spomínaného
projektu sa budú postupne realizovať ďalšie etapy modernizácie verejného osvetlenia. Financovať sa budú z úspor elektrickej
energie a vlastných investičných prostriedkov. Pre dosiahnutie normou stanovených
požiadaviek na osvetlenie cestných komunikácií bude potrebné v ďalších etapách rekonštrukcie verejného osvetlenia budovať
nové podperné body, rekonštruovať existujúce svetelné miesta, vymieňať zemné káblové rozvody, vzdušné vedenia a vymieňať
rozvádzače.
D. Š.
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Fašiangové posedenie v Klube 75
Členovia Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa aj tento rok stretli na fašiangovom posedení 3. februára, kde sa za
sprievodu akordeónovej hudby predviedli v rôznych
maskách. Nálada bola výborná pri speve Kysuckých
junákov. Na pohostenie prispelo Mesto KNM, za čo
zúčastnení členovia ďakujú. Ďakujú tiež členom, ro-

dinným príslušníkom a aj ostatným priaznivcom za
prispenie 2 % z daní pre zväz.
Zároveň i dnes prosíme našich priaznivcov o darovanie 2% z daní pre Zväz postihnutých civilizačnými
chorobami. IČO: 12664855302
A. Tarábková

Testovanie 5
Dňa 25. novembra 2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Bratislava po prvýkrát
realizoval celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka na základných školách. Vedomosti sa overovali
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry,
pričom rozsah učiva bol v súlade s platným štátnym
vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ - ISCED1.
Cieľom samotného testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED2. Testové úlohy boli zamerané
na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie

SPRAVODAJSTVO

ECHO MESIACA
reakcia na Echo mesiaca zo Zvestí KNM 2/2016:
Pani Janíková: „Nie, vôbec nie som proti výmene
tepelných rozvodov v našom meste. Som za to,
aby sa potrubie vymenilo, veď to už má iste viac
ako 50 rokov. Ale som proti tomu, aby majetok
mesta – majetok nás všetkých prešiel do vlastníctva spoločnosti Intech Slovakia“.
Pani Véghová dodáva: „Vlastníci spoločnosti Kysuca, s.r.o. predali majetok spoločnosti Intech
Slovakia a tá vraj patrí českej spoločnosti Narod-

hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov
v praktických súvislostiach.
Žiaci všetkých základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto dosiahli
výsledky z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry, ktoré presahujú úroveň celoslovenského
priemeru. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 61,99 %, v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 66,62 %.
Primátor mesta KNM ako aj vedenie mesta úprimne
blahoželá k dosiahnutým výsledkom, vyjadruje po-

ná energetická. Za chvíľu tepelné rozvody budú
vlastniť Číňania alebo Američania. Ja verím, že
pracovníci MsÚ v KNM sú veľmi šikovní a pracovití a dokážu napísať projekt na obnovu tepelného hospodárstva. A tým majetok bez problémov
a bez nejakých dodatkových zmlúv ostane majetkom mesta KNM. A nakoniec nemusí to prevádzkovať táto spoločnosť slovenská či česká. Môže
to prevádzkovať samé mesto ako kedysi. Tým
pádom by sa nezvyšovala cena tepla a teplej vody.
Všetci občania KNM by sa veľmi potešili.“

ďakovanie riaditeľstvám škôl a všetkým učiteľom,
ktorí vyučovali a pripravovali žiakov na testovanie
v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta KNM. Pevne verí, že na výsledky
dosiahnuté v tomto roku nadviažu školy aj v ďalšom
školskom roku a tak budú dôstojne reprezentovať
Mesto KNM.
Informácie o výsledkoch T5 v školskom roku
2015/16 sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM
Bratislava http://www.nucem.sk/sk/testovanie 5.
Mgr. Ladislav Vendrinský

Uvítanie prvéHO
občana 2016
„Aký darček môže byť krajší, ako dlho očakávané dieťatko“...takýmito slovami sa začalo
uvítanie do života malého Miška, ktorý sa
narodil ako prvý občan nášho mesta v roku
2016. Presnejšie 2. januára prišiel na svet svojim rodičom Radoslavovi Krasňanovi a mame
Martine Vnukovej. Miška Krasňana doma

Kysučania sa zabávali na plese mesta
Kysučania sa prišli zabaviť na 13. ročník Reprezentačného plesu mesta. Vo vstupnej hale domu
kultúry všetkých účastníkov plesu privítal primátor mesta Ing. Ján Hartel s manželkou a cimbalová muzika Mušketieri. Svetelná výzdoba rozžiarila
tanečnú sálu a dodala celému podujatiu trblietavý
jas. Na pódiu lákala bohatá tombola.
Tohtoročný ples otvorili svojimi krásnymi hlasmi
Marek Belko, Tomáš Dedič a Dávid Harant za klavírneho sprievodu Lukáša Cintulu. Po úvodných
slovách moderátorov Michaely Kickovej a Micha-

la Bohúňa a po slávnostnom prípitku, prvý valčík
vylákal na tanečný parket množstvo tancachtivých
párov v krásnych róbach. Nemohli chýbať ani obľúbené mažoretky Asanka. To sa už asi 200 prítomných hostí dobre zabávalo v tónoch tanečných
skladieb skupiny Crown band z Čadce. Hlavný hosť
večera Mirka Partlová s kapelou svojim spevom
vystupňovali slávnostnú atmosféru. Dobrá hudba
a zábava trvala až do svitania.
Poďakovanie patrí aj firmám a osobám, ktorí
zvýšili úroveň tohto plesu: INA Kysuce, Pekáreň
Monika, Autodoprava Ľuboš Capko, Cs agency,
primátor mesta Ing. Ján Hartel, Posilňovňa Infinity, Flormax Pavol Maráček, Gastroslužby Rapčan,
Autodoprava Zanado, Mäsovýroba V. M. Marlex,
Mäsovýroba Igor Caletka, Lekáreň sv. Lukáša,
Marpin, Elektroinštalácie Michal Bohúň, Pizzeria Robinson, Katarína Drusková, Milan Macúš,
KNM, MUDr. Marián Faktor, polit. strana KDH,
Pneuservis J+M, Tatra banka, Moto MK elektro,
OZ KKaŠ.
MKŠS

netrpezlivo čakal jeho braček 4-ročný Martinko. Radosť z nového prírastku bola v sobášnej
sieni mestského úradu v piatok 19. februára
viditeľná. Práve v tento deň pozval mladú rodinu primátor mesta Ing. Ján Hartel, aby im
pogratuloval k novému prírastku a zároveň
slávnostne uvítal prvého občana mesta KNM
v roku 2016. Malý Miško sladko prespal celú
svoju oslavu, na ktorú prišli aj jeho príbuzní
a priatelia.
D. Š.
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B4 odhalila problémy pôstu
Javisko domu kultúry patrilo v sobotu 20. februára
osvedčenej zábavnej štvorici. Ochotnícki herci z Babylonskej štvorky vo svojom prvom vstupe hľadali partnera osamelej dopisovateľke Júlii. Do deja tak vtiahli
nič netušiacu diváčku, ktorá si mohla vybrať z pätice
uchádzačov - Maďara pestujúceho feferónky na Kysuciach, bezzubého dôchodcu, štrajkujúceho pedagóga,
fešného gaya či podnikateľa s dverami milujúceho pivo.
Nemala to veru jednoduché, ale k voľbe jej dopomohla

moderátorka Zuzana.
Priestor medzi dvoma scénkami vyplnili herci výnimočne piesňou od skupiny One Erection. Pokračovali
aktuálnou témou 40-dňového pôstu. Traja muži sa postili a odolávali pokušeniam v miestnom pohostinstve.
Ukázali, aké je to ťažké prežiť 40 dní bez obľúbených
vecí ako sú klobásky, alkohol či ženy.
Svoje hudobné nadanie predviedli Koko a Roko v tretej
scénke. Gynekologička Zuzana sa pokúšala Františka

a Vladimíra naučiť starostlivosti o dieťa cez prebaľovanie, kŕmenie až po uspávanie. A práve uspávanie
im išlo najlepšie. Malému bábätku zarepovali vlastnú
uspávanku. Na záver odpovedali zvedavým divákom na
ich všakovaké otázky z kýblika. Na nájdenie odpovedí
má B4 len pár minút, ale ich odpovede svedčia o ich
improvizačnom nadaní, hoci Zuzka siahla aj po smutno-smiešnych skutočnostiach reálneho života. I tie
pobavili.
Tentoraz divadelníkov na klavíri sprevádzala Lady Marianna. 			
D. Š.

Zborové piesne v Mariánskom kostole
Dirigenti a vedúci zborov Róbert Zboja, Monika Bažíková, Alena Vlčková, Veronika Súkeníková a Tomáš Dedič si zaslúžili poďakovanie za svoju činnosť,
ktoré im vyjadrila pani riaditeľka ZUŠ formou kvetu
a ďakovného listu. No a za zmienku stojí aj postreh

vdp. Mgr. Jána Uskobu, že bolo milé od účinkujúcich, že medzi zbormi migrovali, teda pomáhali si.
Isto aj táto dobrá spolupráca medzi členmi zborov
priniesla pekný výsledok v podobe koncertu, ktorý
si vyslúžil od poslucháčov niekoľko silných aplauzov.
D. Š.

Štyri lákadlá v knižnici
(pokračovanie zo str. 1)
Spoločnou spoluprácou knižnice, škôlky a Yoga Studia
vzniklo veľmi netradičné a zároveň atraktívne a vydarené jogové cvičenie na pozadí prerozprávaného rozprávkového príbehu z prírody a sveta zvieratiek. Dve
mladé pani inštruktorky Mgr. Lucia Koreňová a Ing.
Jana Franc z Yoga Studia v KNM sa dobrovoľne zhostili úlohy usmerňovateliek rozprávkového príbehu, na
uskutočnenie ktorého prijali pozvanie aj škôlkari z MŠ
Litovelská s p. učiteľkou Ivetou Vlčkovou a Mgr. Alicou
Beňadikovou. Celé rozprávkové dopoludnie sa usku-

točnilo 11. februára. Pani inštruktorky, tety knihovníčky, pani učiteľky a samozrejme predškoláci si spolu užili
perfektne pripravené spojenie jogových a dychových
cvičení s rozprávkovým príbehom.
Prezentáciu knihy Kysuce 1938 - 1945, ktorá vyšla na
sklonku roku 2015, navštívili žiaci ZŠ Nábrežná a iní
záujemcovia z mesta v utorok 16. februára. Dvaja autori z pätice autorského kolektívu prišli medzi nás,
aby priblížili nielen obsah knihy, ale aj svoju prácu pri
tvorbe tejto publikácie, ktorá hovorí o druhej svetovej
vojne na Kysuciach a vyšla pri príležitosti 70. výročia

Dolóres, dolóres...
...týmito slovami sa Kysučania rozlúčili s fašiangami
o polnoci v sobotu 6. februára 2016 v Dome kultúry
v KNM.
60-členný fašiangový sprievod sa vo večerných hodinách stretol v priestoroch domu kultúry a spolu
s verejnosťou si užili posledné hodiny tohtoročných
fašiangov. Úvodným slovom privítala p. PhDr. Ele-

na Gavláková, priblížila aj tradície spojené s týmto
obdobím. V programe sa predstavili FS Jedľovina,
mažoretky Asanka, s novými choreografiami a tiež
tanečnice zo skupín Terra a Niagara. Do tanca hrala
hudobná skupina VivaBand, ktorej sa podarilo vytvoriť tú pravú fašiangovú zábavu.
„Smútočné zhromaždenie“ na čele s Jozefom Lau-

Študenti z regiónu Kysúc rokovali
Mladí študenti sa 8. februára stretli na pôde Spojenej
školy v KNM. Dôvodom tejto netradičnej akcie bolo
štvrté zasadanie Regionálneho stredoškolského parlamentu Kysúc. Zástupcovia z jedenástich stredných
škôl tu predniesli svoje návrhy týkajúce sa skvalitnenia života mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji.
Hosťujúcu školu predstavil žiak študijného odboru informačné a sieťové technológie Tomáš Muška.
Účastníkom ponúkol náhľad na študijné odbory,
moderne vybavené laboratóriá, e-learningové vzdelávanie, využívanie ASC agendy, vďaka ktorej je na
škole zavedená elektronická žiacka knižka či triedna
kniha. Pozvanie prijali i významní hostia z rôznych
firiem v regióne. Ing. Andrea Tuchyňová a Ján Vnuk
nám prestavili spoločnosť INA Kysuce, s. r. o., ktorá je
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„number one“ v oblasti politiky zamestnanosti v regióne Kysúc, popredný výrobca ložísk disponujúci
rozsiahlym priemyselným komplexom s jedinečnou
technológiou. Všetkých najviac zaujali široké možnosti uplatnenia sa už počas stredoškolského či vysokoškolského štúdia. Pozoruhodná bola i prezentácia
o Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Bratislava.
Informácie sa žiaci dozvedeli priamo od odborníkov:
Mgr. Pavla Hertingera -manažéra pre vzdelávanie,
Mgr. Martiny Hlavatej - manažérky kompetencií na
odbore riadenia ľudských zdrojov a Mgr. Pavla-Válka - vedúceho tímu predpisov na odbore inšpekcie
a kontroly. Ako blesk mladých zasiahla správa, že
táto spoločnosť má záujem o nadviazanie spolupráce
so školami v SR. Hľadá mladý a kvalifikovaný zdroj

oslobodenia. V úvode Mgr. Martin Turóci, historik Kysuckého múzea v Čadci, predstavil prácu jednotlivých
autorov a metódu výskumu oral history, ktorá bola
práve v tomto prípade často využívaná. Ide o metódu
poznávania dejín zo živých zdrojov, t.j. z výpovedí žijúcich účastníkov a svedkov konkrétnej doby či udalosti.
Mário Janík zozbieral informácie o priebehu vojny na
Dolných Kysuciach, a preto priblížil prítomným zopár
zaujímavých faktov a udalostí o vojne, živote ľudí počas vojny a priamych účastníkoch vojny a povstania.
Stretnutie bolo spojené aj s predajom prezentovanej
knihy a autogramiádou.
D. Š. a J. H.
renčíkom v maske farára
symbolicky, o polnoci
podľa starých zvykov,
pochovalo basu a tým sa
začalo 40-dňové pôstne
obdobie.
MKŠS

pracovnej sily so záujmom a nadšením o železničný
sektor s možnosťou stabilného a perspektívneho
zamestnania, rozvoja a rastu. Ďalší odborný výklad
Ing. Jozefa Poláčeka - zástupcu spoločnosti Scheidt
& Bachmann bol pre účastníkov výborným „kompasom“. Členom demonštroval parkovacie systémy, systémy signalizačnej techniky, vybavenia cestujúcich,
vydávania cestovných lístkov a. i. Aj oni ponúkajú
študentom spoluprácu a možnosti aktívneho uplatnenia sa v tejto korporácii.
Záver patril riaditeľovi SŠ Ing. Milanovi Valkovi. Poďakoval všetkým hosťom, ktorí boli ochotní venovať
svoj čas žiakom, priblížiť im, ako to v reálnom svete
chodí. Praktické poznatky sa tak dopĺňajú a spevňujú
rebrík ich teoretických vedomostí.
J. Komanová, D. Kapitánová, E. Kubaščíková
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Vrcholové knihy
Čo hovoria vrcholové knihy na Vretni a Tábore, čo
nám napísali, čo videli a sa dozvedeli od turistov
a všetkých návštevníkov týchto dvoch vrcholov?
Vrcholová kniha návštev na Vretni, Kys. vrchovina
Vrchol Veľkého Vretňa (819,5 mnm) je dominantou
a strážcom nášho mesta a blízkeho okolia. Vedie tam
zelená turistická značka z KNM od vlakovej a autobusovej stanice. Je to túra dlhá 6,5 km so 466,5 m
prevýšením. Na vrchole je plechová skrinka, v ktorej je umiestnená vrcholová kniha návštev, do ktorej
návštevníci vrcholu zapisujú svoju návštevu. Škoda,
že nie všetci tú svoju účasť na vrchole zaznamenajú.
Novú knihu som vymieňal koncom roka 2015. Na
obale knihy je časť turistickej mapy Kysucká vrchovina aj s oblasťou Vretňa. Na titulnej strane je veršík, ktorý víta každého návštevníka. Do knihy ľudia
postupne zaznamenávajú svoju účasť na vrchole dátum, hodinu výstupu, aké je počasie, čo je vidieť,
aká partia ide, odkiaľ a kam smerujú, aký bol výstup, svoje dojmy, postrehy a dokonca tam nechávajú odtlačky labiek aj štvornohí priatelia. Ľudia sa tu
stretávajú pri rôznych príležitostiach a podujatiach.
Mnohých neodradia ani zlé poveternostné podmienky. Veľa ľudí si tu chodí zabehať, zatrénovať
pre zlepšenie svojej kondície a pre krajšiu a lepšiu
postavu, ale aj pre radosť z pohybu v tej najkrajšej
telocvični – prírode.
Svedčí o tom aj počet návštevníkov, v termíne približne od konca decembra 2014 do konca 12. mesiaca 2015. Do vrcholovej knihy návštev svoju návštevu zaznamenalo 2 125 ľudí. Skutočnosť je určite
ešte vyššia. Medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré
sa tu uskutočnili a prilákali veľa ľudí patria: Svätoštefanský zimný výstup (472 úč.); Silvestrovský

výstup Snežnických Bikerov (okolo 100 úč.); veľa
silvestrovských a novoročných výstupov jednotlivcov a malých skupiniek (okolo 100 úč.); Cyrilo – Metodejský výstup Radoľčanov a ľudí z blízkeho okolia
(okolo 100 úč.); 1. turistický výstup MŠ a ZŠ Radoľa
(okolo 50 úč.); vysvätenie nového kríža na vrchole
(vyše 100 úč.).
Medzi tých, ktorým vrchol strašne chýba a nemôžu
bez neho pomaly ani spať, patria: Peter Mrvečka
(viac ako 100x), Borák Miro st. (cca 100x), Peter Kuchár (r. 2014 -100x , r. 2015- vyše 60x), Lukáš Bieleš,
Jojo a pes Oli (okolo 60x), Milan a pes Norko (okolo 50x) a mohol by som menovať ďalších a ďalších.
Ešte niečo odkiaľ na vrchol prišli návštevníci: Portugalsko, Holandsko, Švédsko, Taliansko, Poľsko, Nemecko, Čechy, Morava-Vyškov,
Senec, Handlová, Holíč, Horná
Orava, Ružín, Čadca, Žilina, no
a samozrejme veľa návštevníkov
z blízkeho okolia Radole a KNM.
Vrcholová kniha na Tábore, Javorníky
Na vrchol Tábora (výška: 697,4
mnm) vedie modrá turistická
značka z KNM od vlakovej a autobusovej stanice. Je to túra dlhá
3,4 km s 344,4 m prevýšením,
tiež známa ako Cesta Viliama
Galvánka. Na strome je antikorová skrinka, v ktorej je umiestnená vrcholová kniha
návštev, do ktorej návštevníci vrcholu Tábor zapisujú svoju návštevu. Škoda, že ani tu nie všetci svoju
účasť na vrchole zaznamenajú. V tomto období, keď
je už na vrchole postavená nová rozhľadňa, sa nám
ponúkajú krásne výhľady. Ešte krajšie budú, keď sa
ukončí celý výrub stromov a celé okolie sa dá do po-

Mladí šachisti opäť úspešní
Žiaci ZŠ Clementisova KNM úspešne absolvovali
v prvom polroku šk. r. 2015/2016 ďalšiu sériu
šachových turnajov GPX mládeže v Čadci, 3 x
v Žiline, v Rajci, v Nesluši, FIDE open a národný open v Senici a turnaj „Senior verzus junior“
v KNM.
Turnajov sa zúčastnili:
Absolon Erik, Gašinec Pavol, Šamaj Patrik, Červeník Dávid /všetci 8.B/, Sirovatka Jakub, Sli-

Venujte 2% z daní
- mažoretkovému súboru Asanka.
Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom
SR i v tomto roku rozhodnúť o 2% zo zaplatenej
dane na verejnoprospešný účel. Touto cestou Vám
chceme ponúknuť možnosť, poskytnúť Vaše 2%
práve mažoretkovému súboru Asanka. Finančné
príspevky budú použité na kostýmové vybavenie
mažoretiek.
Údaje: Obchodné meno: Občianske združenie
Asanka Klub, Právna forma: Občianske združe-

nie, IČO: 37911481, Sídlo: 02401 Kysucké Nové
Mesto, Litovelská č. 871
- OZ Kysucká kultúra a šport
Toto združenie vzniklo na podporu rozvoja kultúry a športu na Kysuciach. Získané prostriedky využíva na činnosť záujmových, umeleckých a športových kolektívov, ktoré pôsobia na území KNM.
Podporte vaše deti, známych a blízkych a venujte
im 2% z vašich daní.
Údaje: Obchodné meno: Občianske združenie Kysucká kultúra a šport, Právna forma: Občianske
združenie, IČO: 42058694, Sídlo: 02401 Kysucké
Nové Mesto, Litovelská č. 871

riadku, aby sa tu každý dobre cítil a opäť sa tu vrátil.
Kniha bola vymenená tiež koncom roka 2015. Na
obale knihy je časť turistickej mapy Javorníky s oblasťou Tábora a vo vnútri sú informácie o akciách
ŠKT KNM. Titulná strana uvíta veršíkom každého
návštevníka. Ľudia tu robia podobné záznamy ako
na vrchole Vretňa. Niektorí tam zanechali aj veršíky
ako napr.: Prázdniny si treba užiť, do prírody treba
chodiť! Výhľady tu máme krásne, píšeme o nich už
i básne - Katka Šotkovská a Tatiana Zajacová. Alebo:
Trošku zima trošku mráz, ó koniferka zohrej nás.
Pije s nami Dedo Mráz, na Kysuciach vôkol nás je tu
more krás - básnik neznámy.
Na vrchole sa do knihy zapísalo 1 182 ľudí. Aj na
Tábor chodia rekordmani ako napr.: Lukáš Bieleš
(50x), Jožko Judák (33x), Martinka a Gaya (33x), Pegy a Ja, Roman a Delli a ďalší... A ešte odkiaľ
boli návštevníci: Č.R. - Mělník,
Karviná, Bratislava, Opava, Stará
Ľubovňa, Rajecké Teplice, Kunerad a blízke okolie. Ešte prosba,
s knihou zaobchádzať opatrne,
vždy zabaliť do igelitového vrecka
aj s ceruzkou a vložiť do skrinky
a zavrieť poklop! Ďakujem.
Na záver prajem všetkým návštevníkom našej krásnej prírody
veľa zaujímavých túr, krásnych
zážitkov a stretnutí, nevšedných postrehov, nových
síl, nových priateľstiev a čo je hlavné - šťastných návratov. Ak sa chceme v našej krásnej telocvični po
celý rok dobre cítiť, tak ju dobre opatrujme a chráňme ju, ona nám to vráti.
Teodor Bráciník

voň Stanislav /obaja 5.A/, Psocíková Lea /6.A/,
Holtan Marek /3.A/, Šamajová Silvia, Paliarová
Natália, Ševčíková Lucia /všetky 4.B/ a Ševčík
Ondrej /MŠ Kamence/.
Najúspešnejšie žiačky sú:
Psocíková Lea – opakovane zvíťazila v turnajoch
v kat. dievčat do 14 rokov
Ševčíková Lucia – opakovane zvíťazila v turnajoch v kat. dievčat do 11 rokov
Mgr. Ľubomír Ševčík

- Mestskej knižnici KNM
O pomoc žiada aj mestská knižnica. Dve percentá
z daní pomôžu pri organizovaní rôznych kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Všetky potrebné informácie a tlačivá získate priamo v organizáciách
alebo na webovej stránke mesta.
- Centru voľného času sv. Jakuba KNM
Podporte prácu s deťmi a mládežou v Centre voľného času sv. Jakuba. Viac informácií na www.cvcjakub.sk, tu nájdete potrebné materiály na stiahnutie. Vyhlásenie nájdete aj v CVČ a kostoloch.
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Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
na nášho otecka zabudnúť sa nedá.
Milovali sme ho veľmi, no on nás oveľa viac
a jeho lásku z našich sŕdc nevymaže ani čas.
Z očí mu žiarila láska a dobrota,
chýbať nám budeš do konca života.
Dňa 5.3. 2016 si pripomenieme 35. smutné
výročie, čo nás navždy opustil vo veku
59 rokov náš drahý otecko a dedko
Štefan RUDINEC z Budatínskej Lehoty
S úctou a láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí si na nášho otecka
spomenú spolu s nami.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si...
Dňa 25.1. 2016 uplynul 1 rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná
Elena GAŽOVÁ z Radole
S láskou spomínajú a nezabúdajú manžel, syn,
dcéra a ostatná rodina.
Dňa 1.3. 2016 si pripomenieme 16. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš nekonečne
milovaný
Miroslav KMOŠEK z KNM
Keby sa len dal vrátiť čas,
otvoriť Tvoje očká a zas počuť Tvoj hlas.
No už niet návratu ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Deň po dni sa míňa, rok s rokom si podal ruku
zas,
ani čas nezmazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú v nás.
S láskou spomína celá rodina.
31. marca uplynie 9 smutných rokov, čo nás
opustila
Margita CRHOVÁ
Kto ju poznal, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
Manžel a dcéry Janka a Zuzka s rodinami.

Tri roky bez Teba je dlhý čas,
prosím, prečítaj si tieto riadky z neba,
ktoré patria len Tebe tieto slová, lebo na Teba
zabudnúť sa nedá.
4.3. 2016 bude tomu 3 roky, čo nás opustil brat
Pavel LALINSKÝ z Budatínskej Lehoty
Spomína sestra Anna s rodinou a Lýdia
s rodinou.
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Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 15.2. 2016 nás navždy opustil vo veku
47 rokov náš drahý syn, otec, brat druh, švagor
Vladimír SMETANA
Ďakujeme za prejavenú sústrasť.
Smútiaca rodina.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 7.2. 20106 nás náhle opustil
Ing. Miroslav KRÁLIK
vo veku 54 rokov.
S láskou a úctou spomína celá rodina
a priatelia.
Odpočívaj v pokoji.
Dňa 13.2. 2016 nás opustil vo veku 88 rokov
náš milovaný
František TULEC
Ďakujeme príbuzným a známym za prejavenú
sústrasť, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Úprimne ďakujeme p. farárovi
Uskobovi, p. Ďuriakovej, p. Orieščikovi,
p. Švábikovi a pohrebnej službe Archa za
dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa
radovali.
Žil si tak, že keď si nás opúšťal, tak všetci sme
plakali.
Dňa 21.1. 2016 nás navždy a bez rozlúčky vo
veku 26 rokov opustil náš milovaný syn, brat,
vnuk, partner a priateľ
Martin CHOVANEC
Naša bolesť je ako keď vložíte ruku do ohňa.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
priateľom, ktorí sa s nami o túto bolesť
podelili.
Smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujem všetkým príbuzným a známym
za prejavenú úprimnú sústrasť na rozlúčke
s našou milovanou dcérou
Evičkou TOROŇOVOU,
ktorá nás opustila dňa 21.1. 2016 vo veku
68 rokov.
Smútiaca matka a brat Vladimír s rodinou
a sestry Klarika a Katka s rodinami.
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SPOMIENKY
Kto žije v spomienkach, ten neodišiel...
Dňa 11.3. 2016 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil
Miroslav FEILER
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 12.2. 2016 sme si pripomenuli
30. výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Viliama ČELKA z Budatínskej Lehoty
S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 25. marca 2016 si pripomenieme
13. výročie úmrtia
Vladimíra MÄKKÉHO
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý zomrel vo veku 40 rokov. So žiaľom
v srdci spomína smútiaca rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal.
Zostali len spomienky a smútok na
Antona TOROŇU
Pripomíname si 12. smutné výročie.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Manželka, syn a dcéry s rodinami.
Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a žiaľ...
Dňa 27.3. si pripomenieme smutné 5. výročie,
kedy nás opustila naša drahá mama, manželka,
stará mama
Marianna GAZDÍKOVÁ
S láskou na Teba spomína manžel a dcéry
s rodinami.

Dňa 13. marca 2015 si pripomíname
10. výročie, čo nás navždy opustila
Emília ŠEVČÍKOVÁ zo Snežnice
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami.

Dňa 7.3. si pripomíname 3. smutné výročie
úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Jozefa ŠUJANSKÉHO
Spomína smútiaca rodina.

Dňa 2. marca 2016 si pripomenieme smutné
8. výročie, čo nás opustil môj manžel, otec,
krstný, ujo a švagor
Štefan VESELÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka Anna,
dcérka Anka a ostatná rodina.
Dňa 4.2. sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamičky, svokry,
babky a prababičky
Anastázie SUCHÁNKOVEJ
Kto ste ju mali radi alebo ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
S úctou a vďakou synovia, nevesty, vnúčatá
a pravnúčik.
Sú ľudia, ktorí na Teba myslia,
sú srdcia, v ktorých budeš žiť neustále.
Dňa 27.3. 2016 uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn
Peter BRISUDA
a zároveň dňa 30.3. si pripomenieme jeho
nedožitých 40 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
Dňa 12.2. 2016 sme si pripomenuli nedožité
69. narodeniny
Ladislava KAMEŇOVSKÉHO
a zároveň si dňa 16.3. 2016 pripomíname 10.
výročie jeho úmrtia.
S láskou spomína manželka, dcéra, synovia
a ostaná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Sú chvíle, na ktoré sa v živote nezabúda.
Sú chvíle, na ktoré sa často spomína.
Čas veľmi rýchlo plynie, no spomienka na
Teba z našich sŕdc nevymizne.
Dňa 28.3 2016 bude rok, čo navždy odišla
Ružena DADAJOVÁ z Poviny
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku a modlitbu.
Kto s Tebou žil, vie, čo stratil.
Spomína blízka rodina.
Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si ty, drahá mamička a pozeráš na nás
z neba.
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď našim anjelom, na Zemi nás chráň.
Dňa 6.3. 2016 si pripomenieme 8. výročie
úmrtia našej drahej mamičky a starkej
Štefky BUČKOVEJ z Kys. N. Mesta
S úctou a láskou spomína dcéra Lidka
s rodinou a syn Milan.

Zvesti
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Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 16. marca 2016 si pripomenieme
5. smutné výročie úmrtia
Pavla HLOŽNÉHO
S láskou a smútkom v srdci spomína celá
rodina.

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si Ty, môj drahý, pozeráš sa dolu z neba.
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď mojim anjelom a na Zemi ma chráň.
Dňa 3.3. 2016 bude tomu 13 rokov, čo si Pán
povolal do večnosti môjho manžela
Marcela KUBIŠA z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Hanka.
Nebeský otec Ti život dal,
budú štyri roky, čo Ťa nám vzal.
My v srdciach navždy Tvoju lásku máme
a v modlitbách na Teba spomíname.
Dňa 21.3. 2016 si pripomenieme 4. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
syn, brat a synovec
Miroslav CENIGA z Kys. N. Mesta
S úctou a láskou spomínajú rodičia, sestra,
strýko a ostatná rodina.
Hoci čas je akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
Aj keď Ťa už niet medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 11.3. 2016 bude tomu 3 roky, čo nás opustil
náš drahý manžel, otec, starký, brat, švagor
František ŠOŠKA
z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomínajú manželka, 2 synovia
s rodinami a celá rodina.
Dňa 19.3. 2016 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Milan PAGÁČ z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Zvesti

„Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich“ Ž 27, 13
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú úprimnú sústrasť na rozlúčke s našou
mamičkou, babičkou a prababičkou
Margitou BELKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 2. februára 2016 vo veku nedožitých 94 rokov.
S láskou spomínajú Katka, Štefan a Juraj s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Anna KANTORÍKOVÁ		
Eva TOROŇOVÁ		
Martin CHOVANEC		
Mária MIČÁKOVÁ		
Ján LACKO		
Miroslav KUREK		
František TULEC 		
Helena CALETKOVÁ		
Ing. Mária MAJTÁNOVÁ		

91 rokov
68 rokov
26 rokov
86 rokov
65 rokov
60 rokov
88 rokov
78 rokov
73 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončilo svoju púť,
nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku, v srdci žiaľ, odišla si bez toho tak
náhle,
aby Tvoje ústa aspoň zbohom dali.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nedovolí.
Dňa 17.3. 2016 si pripomíname 2. smutné
výročie, čo nás opustila naša drahá
Helena LUTIŠANOVÁ
S láskou a úctou spomína manžel s rodinou.

POĎAKOVANIE

MANŽELSTVO UZAVRELI
Pavol Habala a Mgr. Katarína Hollá

NARODENIE DETÍ
Lujza Javoríková, Peter Vyletel, Paulína Valášková, Nina Lištvanová, Diana Šulganová, Henrik Slivka, Karolína Szijartová,
Jasmine Mia Prokopovičová, Nina Jablonská, Lukáš Čelko, Hugo
Čavajda, Vincent Tulec, Viktória Juricová, Andrej Kuba

INZERCIA
• Predám kvalitné celé husle. Cena dohodou. tel. 0944 562873
• Dám do prenájmu obchodné priestory 45 m2. tel. 0908 068000
• P
 redám striešku proti dažďu-snehu, 2 ks. 1 ks dĺžka 3,5 m.
Strieška umelé sklo Kargle. Boli robené na balkón. Cena dohodou. A 1 ks bicykel junior, 1 ks dámsky bicykel s detským sedadlom staršej výroby, ale zachovalé. 10 € ks. 0908 510980.
• N
 ovozriadená ambulancia dentálnej hygieny na Ul. Belanského 773 v Kys. N. Meste - budova starej polikliniky, Bc.
Renáta Kastanarasová. Profesionálne bielenie zubov, odstraňovanie zubného kameňa, liečba krvácavých ďasien, pečatenie zubov, aplikácia dentálnych šperkov. Prosím vážených pacientov, aby sa objednávali na tel. č. 0904 021908.
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– 5,00 €, 3. Martin Belko, Revolučná
1299, 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

Správne znenie tajničky z čísla 2/2016 znie:
„...mierne, prosté a pokorné.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Renáta Adamková, Pod
Mokrým 223, Radoľa – 6,00 €, 2. Božena Galčeková, Matice slov. 988, KNM



Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou
Aly,
rara, Ed,
ponk

americká
lasicovitá
šelma

3

Ruskin: Čím sú menšie potreby,
...dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA

1. časť
tajničky

nemecký
rozrývala
historik

dva blanostarší (skr.)
krídlovce

jarmok

tropický
vták

tropický
vták

bojom
získali

pevnina
obklopená
vodou

televízna
hviezda
ValérVendrinský

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

z čísla 3/2016 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
21.3. 2016.

3. časť
tajničky

časti
lodnej
kostry

10x10
Strečno

očistil sa
vodou

kórejské
auto

Nová
scéna (skr.)

útok (kniž.)

sťa

stolársky
stôl

meno
Lesyka

získaj
za peniaze
autor
okresný
krížovky: molybdén výbor
Jaroslav
(zn.)
cudzie
Jablonský
muž.meno

vyvaľujú
oči (expr.)
cudzopasný hmyz

značka
kozmetiky
grécke
písmeno

nehody
(hovor.)
dvojhláska

2. časť
tajničky

koralový
ostrov

skadiaľ

namotaj

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

3

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 2/2016 znie: „stromček“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Lukáš Palúch, Revolučná
1171/90, 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 31.3. 2016.
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 21.3. 2016, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

K
K	
K
K
K
K
K
K

1. Remeselník s kladivom.
2. Kvetiny.
3. Hlavné mesto Dánska.
4. Knižka.
5. Horské javory.
6. Kaprovitá ryba.
7. Mliečny nápoj.
8. Niekto.
pomôcka: kleny

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

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

10

ROČNÍK XXIII. • MAREC 2016



i

karneval. Deti sa zmenili na rozličné rozprávkové bytosti a zvieratká, na jednom mieste sa stretli
princezné a princovia, čarodejnice, piráti, kovboji,
indiáni či lienky, mačky a iné zvieratká. Zahanbiť sa
nenechali ani pani učiteľky, ktoré v kostýmoch vítali
deti a zabávali sa na diskotéke.
Iveta Martinská
V MŠ „Srdiečka“ Budatínska Lehota sa deti dlho chystali na karneval. Učili sa piesne, zdobili priestory
farebnými balónmi i detskými prácami. 9. marca

niesol v duchu fašiangového karnevalu. Otvoril ho
ľudový harmonikár p. Stanislav Svrček a p. učiteľka Darina Svrčková s ozembuchom fašiangovými
piesňami. Do sprievodu sa zapojili i deti. V 2. časti
karnevalu nasledovala balónová diskotéka, ktorú
uvádzal p. Radko Koreň za radu školy.
Angela Slivková
Pani učiteľky pripravili pre deti v MŠ Litovelská
detský karneval. Do vyzdobenej telocvične zavítali
rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné

deti žiarili a menili sa na prekrásne rozprávkové
a fantastické postavičky princezien, anjelika, lienok,
kovbojov. Nechýbali ani červené čiapočky a šašo.
Potom sa deti postupne predstavili a pokračovali
v diskotéke.
Vlasta Francová

mažoretiek z CVČ a šantenie so šašami. Porota to
mala ťažké, jedna maska bola krajšia ako druhá,
princezné, piráti, zvieratká, včielky, mimoni, upíri, čarodejnice, šašovia, víly… Veľké poďakovanie
patrí organizátorom CVČ a MKŠS KNM, rodičom
za masky a deťom za vynikajúcu atmosféru.
D. Š.
V utorok, 9. februára, sa v spoločenskej miestnosti
Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb
konala Fašiangová zábava. Seniori sa hneď po raňajkách vyobliekali do masiek a na vrátnici zariadenia
čakali na dvorného harmonikára Zdenka Játiho.
Na husliach ho sprevádzal obyvateľ Vincent Fabšík.
Zábava pokračovala v spoločenskej miestnosti pro-

Jeden z karnevalov sa 9. februára uskutočnil aj
v ZŠ Dolinský potok. Organizáciu si zobral na starosti žiacky parlament. Krásne vyzdobená telocvičňa,
ktorú pripravili žiaci v spolupráci s pedagógmi,
hrala farbami. Okrem individuálnych masiek opäť
prekvapili aj tie kolektívne. Okrem víl, zvieratiek,
menádou masiek. Nechýbalo ani pochovávanie basy
s pánom farárom, organistom, mládencami a plačkami. Zábava pokračovala kolom piesní a tancom.
Mgr. Katarína Krasňanová

ale aj kovboji, šašovia či vojaci. Z rúk niektorých
šikovných mamičiek vyšli aj originálne masky ako
škatuľa popcornu, Spongee Bob, prasiatko, futbalista, krojované dievčatko a mnoho iných. Deti si užili
kopec zábavy, spevu, tanca a rôznych súťaží.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová
Aj tento rok sa zmenila MŠ Komenského na miesto
plné zábavy, smiechu a radosti. Dňa 3. 2. sa konal
rozprávkových postavičiek, princezien či filmových
hrdinov sme mohli stretnúť aj bytosti trošku strašidelnejšie.
Mgr. Katarína Halúsková

e sto

o vé M

našim fanúšikom.

Ky
s

uc

ké
N

Ďakujeme všetkým

Dňa 5. februára sa uskutočnil v Školskom klube
v ZŠ Clementisova dlho očakávaný karneval. Žiaci sa
naň pripravili básničkami a piesňami. Otvorenie sa
začalo prezentáciou masiek anjelov, spidermanov,
indiánov, čarodejníc, rôznych zvieratiek. Pravú fašiangovú zábavu oživili
obľúbené súťaže a hry
1. FsK
a diskotéka. (foto na titulnej strane)
Vilma Kantoríková

FUTSAL

OPENLIGA
1. FsK
Kysucké Nové Mesto

Zvesti

Zábava, tanec, hudba,
smiech boli súčasťou detského karnevalu, ktorého
sa zúčastnilo 154 masiek v nedeľu 7. februára
v Dome kultúry KNM.
Nechýbala každoročná
tombola,
vystúpenie

Pondelok, deň pred pochovávaním basy, už tradične
patrí hudobnému stretnutiu Fašiangová harmonika,
ktoré už tradične pripravuje ZUŠ v KNM. V prvej
časti programu nazvanej Predzápas zvádzali boj
s ľudovými piesňami tí najmladší. Na akordeónovú
vlnu naladilo divákov 56 žiakov. Výnimkou nebol
ani štvorročný Dávid Duhovan, ktorý získal aj
ocenenie ako najmladší heligónkar podujatia. Titul
najmladšieho akordeonistu si vyslúžil 5-ročný
Lukáš Dubač.
Po ukončení programu
žiakov ZUŠ sa predstavili
starší účastníci. Spolu sa
v druhej časti programu
predstavilo 34 účinkujúcich. Titul najstaršieho
účastníka patrí tentoraz
Pavlovi Hlavačákovi, ktorý
aj ako 79-ročný dokázal
svojím vystúpením pobaviť publikum.
Na zorganizovaní jubilejného ročníka sa podieľala ZUŠ v KNM v spolupráci
s Mestom KNM a Občianskym združením priateľov
hudby. Ďakujeme za pomoc všetkým sponzorom,
a tiež p. učiteľovi Ferkovi Martincovi, ktorý sa už
10 rokov veľkou mierou podieľa pri realizácii tejto
skvelej fašiangovej akcie.
Dominika Chrastová

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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FAŠIANGOVÉ SPRAVODAJSTVO

Dňa 4. februára sa MŠ 9. mája zmenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej pobehovali známe i menej
známe rozprávkové bytosti. Tento krásny deň sa

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

8.2. - 5.3. 2016
Mestská knižnica KNM
Naprieč Brazíliou
Výstava fotografií cestovateľa
Zdenka Somorovského z KNM.

11.3. 2016, 07:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva
Národná transfúzna služba SR.

10.2. - 12.4. 2016
Kaštieľ Radoľa
Bavlnené variácie
Výber z tvorby p. Janky Kultanovej z Vychylovky.

13.3. 2016
Veľká Fatra
Športklub turistiky KNM pozýva na výstup na
Malú Smrekovicu vo Veľkej Fatre.

Tematická beseda o kysuckých povestiach s doktorandkou Mgr. Zuzanou Zuščákovou Gacíkovou.
17.3. 2016, 15:00 h.
Klub 75 KNM
Vansovej Lomnička
49. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie

KULTÚRNE SPEKTRUM

29.2. – 4.3. 2016, 18:00 h.
Kysucká hvezdáreň
Prázdninové pozorovania večernej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pripravuje pre všetkých
záujemcov počas jarných prázdnin pozorovania
večernej oblohy na Kysuckej hvezdárni v KNM.
Pozorovať bude možné len v prípade jasnej oblohy.
1. - 6.3. 2016
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc na tento týždeň vyhlasuje už 17. ročník podujatia s cieľom zviditeľnenia knižníc a ich práce. Mestská knižnica KNM
počas celého týždňa odpúšťa zaneprázdneným
a zábudlivým čitateľom sankčné poplatky za knihy, ktoré majú vypožičané dlhšie ako je stanovená výpožičná doba a realizuje informačnú výchovu pre všetky vekové kategórie.
1.3. - 8.4. 2016
Mestská knižnica KNM
Kniha Kysúc 2015
Hlasovanie v ankete Kniha Kysúc 2015.
Anketové lístky nájdete v týždenníku Kysuce
a v mestskej knižnici.
5.3. 2016
Veľká Fatra
Turistika na hôľny hrebeň Veľkej Fatry.
10.3. 2016, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
10.3. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Country kurz s Vladom Vaňom
Naučte sa základom country tanca.
Poplatok: 15 € (8 tanečných hodín)

14. - 15.3. 2016, 9:00 – 16:00 h.
Klub 75 KNM
Veľkonočná výstava
Klub drotárov, Únia žien Slovenska, Živena Žilina, SOŠ strojnícka, seniori z Klubu 75 a iní účast-

a prózy žien. Kontakt na prihlásenie do 13.3.:
0902317921 (predsedníčka OO ÚŽS KNM) alebo uniazien.knm@gmail.com
19.3. 2016, 9:00 h.
Športová hala Rudina
Turnaj olympijských nádejí v džude
2. kolo turnaja v džude, oblasť Sever. Organizuje Judo San KNM, Oddiel džudo Slávia ŽU Žilina a Judo Club AC Uniza
vstup voľný
20.3. 2016
Malá Fatra
Turistika na Martinské hole.

níci pozývajú na výstavu svojich ručne vyrobených veľkonočných a iných dekorácií. Výstava je
spojená s predajom.
16.3. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Pani Rafiková a tí druhí
Divadelný súbor pri MKŠS KNM uvádza reprízu
satirickej komédie Janka Jesenského.
hrajú: Jozef Laurenčík, Laura Janíčková, Katarína Kováčiková, Dáša Jakubcová, Tibor Nekoranec, Pavol Prievozník, Ľubomír Kubička, Ján
Maraček, Denisa Kurňavová
réžia: Katarína Kováčiková
spev: Katarína Vovková
vstupné: 5 €
17.3. 2016, 9:30 h.
Poznáte kysucké povesti?

27.3. 2016
Veľkonočný výstup na Ľadonhoru
Športklub turistiky KNM pozýva na 25. ročník
Veľkonočného výstupu na Ľadonhoru.
31.3. 2016, 19:00 hod.
Kandráčovci
Koncert obľúbenej skupiny Kandráčovci.
vstupné: 10 €
1.4.2016
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu
v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež
v jeden deň.
Pozývame všetky deti a žiakov práve v tento deň
do knižnice, kde sa pokúsime spoločne nájsť
každému knihu podľa jeho vkusu a chuti.
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