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Mažoretkónu
začali sezne
úspeš

ValérVendrinský

Ocenenie od ministra
Florbalistiky
postúpili na MS

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si v utorok 22. marca v Bratislave,
pri príležitosti Dňa učiteľov, prevzali
z rúk ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR Juraja Draxlera ocenenia
za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily
sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 62 učiteľov a pracovníkov v školstve z celého Slovenska. Medaily sv.
Gorazda udeľujú ministri školstva pri
príležitosti Dňa učiteľov pedagógom,
školským pracovníkom a pracovníkom
v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999.

Naučili sa zimné športy
Posledný januárový týždeň sa žiaci Základnej školy Clementisova zúčastnili
lyžiarskeho a snowboardingového kurzu v stredisku Veľká Rača - Oščadnica.
Absolvovali ho žiaci 7. A, B, C triedy,
4 inštruktori (Mgr. Igor Ševec, Mgr.
Danka Maráčková, Mgr. Radoslav Škulec a Mgr. Zuzana Šmelková) a 2 lekári
(MUDr. Jozef Šnegoň a Eva Šnegoňová).

V sobotu 27. februára sme hrali tretie kolo play-off ženskej florbalovej
extraligy so stavom 0:2 na zápasy. Na
domácej pôde sme chceli ukázať, čo
v nás je a súperovi nedať nič zadarmo.
Snažili sme sa o zodpovednú a dôraznú hru. Gólový náskok súpera sa
nám podarilo dorovnať a hrať vyrovnanú partiu. Avšak každé zaváhanie
bolo potrestané gólom a prehrali sme
7:5. Pre nás to bol snáď najlepší zápas
v extralige. Hrali sme proti jednému
z top tímov a náš výkon je pre nás
obrovskou odmenou za celú sezónu.
Vďaka patrí nášmu trénerovi, práve
on stojí za každým našim úspechom.

viac na str. 7
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

Na konci minulého roka sme na mestskom
úrade od občanov nášho mesta prijali niekoľko sťažností na Železničnú spoločnosť a.s.,
v ktorých občania vyjadrovali nespokojnosť
s nasadzovaním vozňov staršej konštrukcie,
a to v prevažne v pracovných dňoch, obzvlášť sa malo jednať o osobný vlak č. 3953
s odchodom z KNM v smere na Žilinu v čase
o 06.13 hod. V týchto dňoch sme dostali od
Železničnej spoločnosti a.s., Sekcia služieb
zákazníkom, Bratislava, odpoveď, v ktorej
uviedli, že s platnosťou od 28. 2. 2016 od
oficiálnej prvej zmeny grafikonu vlakovej
dopravy sú na danom vlaku nasadené klimatizované vozne počas celého týždňa okrem
pondelka. Nemožnosť nasadenia týchto vozňov aj v pondelok vyplýva, ako uviedli, hlavne z nedostatočného počtu daných vozňov.
Uistili nás, že modernizácia vozového parku
Železničnej spoločnosti a.s. je vykonávaná
adekvátne k investičným možnostiam firmy.
Rovnako uviedli, že postupne nasadzujú do
prevádzky modernizované a nové vozne do
jednotlivých vlakov s prihliadnutím na technické a technologické možnosti. Uviedli, že
je ich snahou, aby veková štruktúra vozňov

bola vyvážená vo všetkých regiónoch s prihliadnutím na technické a traťové možnosti.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva konaného dňa 10. marca tohto roku bolo, okrem
iného, schválených 12 dotácií rôznym občianskym združeniam resp. neziskovým organizáciám na podporu všeobecne prospešných
služieb alebo na verejnoprospešný účel, ktoré
vykonávajú takúto činnosť na území nášho
mesta. Pre informáciu čitateľov len pripomínam, že v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta môže byť žiadateľovi o dotáciu
v jednom kalendárnom roku poskytnutá len
na jeden projekt. Táto sa mu poskytne najviac do výšky 80 % celkových nákladov projektu, maximálne však 1.200 €. V nariadení
je tiež stanovený termín dokedy môžu byť
žiadosti podávané, táto lehota je stanovená
do 30. novembra rozpočtového roka na nový
rozpočtový rok. Spomeniem len združenia,
ktoré požiadali o dotáciu po prvýkrát alebo
sa týkajú projektu, ktorý v minulých rokoch
zatiaľ predložený nebol.
Občianskemu združeniu Jednota dôchodcov
Slovenska KNM bola schválená dotácia vo
výške 700 € pre projekt pod názvom „Krajská
prehliadka speváckych a tanečných súboroch
seniorov Žilinského kraja“, ktorá bude prebiehať dňa 16. 6. 2016 v Dome kultúry KNM.
Toto podujatie každoročne organizuje vždy
iné okresné mesto v Žilinskom kraji. Tento
rok ju organizačne zabezpečuje naša organizácia. Prezentovať sa teda budú zástupcovia
všetkých okresov nášho kraja a to v 12-tich

Športovcom roka 2015 Juraj Vitko

Na základe zaslaných nominácii členovia Komisie kultúry a športu určili výhercov ankety Športovec roka 2015. Nominácie zasielala široká verejnosť.
Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v marci v sobášnej sieni Mestského úradu v KNM. Výsledky boli oznámené za účasti primátora mesta KNM Ing.
Jána Hartela a predsedu komisie Mgr. Milana Slivku.
Kategória žiaci: Minihádzanári MŠK KNM -v sezóne 2015 vyhrali svoju súťaž - minihádzanársku ligu, v ktorej štartovalo 18 družstiev. Zaváhali iba
v jednom zápase, a tak súťaž zaslúžene vyhrali. V súťaži sa chlapci stretli

speváckych a 6-tich tanečných súboroch.
500 € bolo schválených občianskemu združeniu Pramienok, ktoré vzniklo v roku 2012
a ich hlavnou činnosťou je aktívna pomoc
všetkým deťom v našom meste. V minulom
roku dotáciu, ktorá im bola tiež schválená,
použili na revitalizáciu detského ihriska
v objekte MŠ Komenského. Tento rok ju použijú na podporu tanečného súboru DREAMS
KNM, ktorý je zastrešený naším CVČ, na zakúpenie búnd a tričiek s nápisom tanečného
súboru DREAMS pre členky tohto súboru.
300 € bolo schválených združeniu Judo - San
na projekt s názvom „5. Mikulášsky Judo turnaj“ v KNM, ktorý je naplánovaný na 8. 12.
2016. Týmto turnajom sa organizátori snažia
spopularizovať ich šport – judo a zároveň je
to spestrenie pre školákov v školskom klube,
ktorí sa na turnaj každoročne tešia. Turnaj,
ako žiadatelia píšu, je zložený z dvoch súťaží
a to pre školákov zo školského klubu pri ZŠ
Dolinský potok a ZŠ Clementisova, ktorí zápasia na zemi a potom pre členov ich oddielu, pri ktorom sa zápasí klasicky – v postoji.
Za finančné prostriedky, ktoré dostanú ako
dotáciu, zakúpia žinenky – tatami, medaily,
poháre a diplomy.
Posledná dotácia, ktorú chcem spomenúť,
bola schválená vo výške 300 € občianskemu
združeniu s názvom Občianska iniciatíva so
sídlom v KNM na vydanie publikácie „Horná
ulica – Čriepky z histórie“, ktorú poskytnú
autorovi, ktorý v publikácii historicky opisuje
predmetnú ulicu nášho mesta.

s družstvami z Považskej Bystrice, Hlohovca, Topoľčian, Bojníc, Martina
a pod.
Kategória družstvo: Mažoretkový súbor Asanka - na Majstrovstvách Európy
dosiahli Asanky najväčší úspech za celú existenciu súboru, získali titul majster Európy v kategórii junior veľké skupiny mix 1. miesto a majster Európy
v kategórii senior veľké skupiny 1. miesto. Veľkú zásluhu na úspechoch súboru majú hlavne trénerky Zuzana Ševčíková a Gabriela Pavlusová.
Kategória juniorky, juniori: Nikola Štefundová - dorastenecká a juniorská reprezentantka SR v behoch na 1 500 m, 3 000 m, na medzištátnom dorasteneckom stretnutí ČR – Maďarsko – Slovinsko – Slovensko v behu na 100 m
obsadila 3. miesto, majsterka SR v r. 2015 na 3 000 m, majsterka SR
v r. 2015 v cezpoľnom behu, absolútna víťazka v kategórii žien na polmaratóne na Vianočnom behu v Žiline.
Katka Košutová - majsterka Európy 2015 Mariánske Lázne 2015 foxoring,
bronz pásmo 80 m jednotlivci, bronz pásmo 80 m družstvo, bronz pásmo
2 m družstvo, víťazka Slovenského pohára v ROB 2015, Katarína je našou
najúspešnejšou pretekárkou, keď ani tento rok nesklamala a v konkurencii
junioriek z celej Európy vybojovala pre Slovensko až 4 cenné kovy.
Radoslav Buček - v minulom súťažnom ročníku sa stal najlepším strelcom
II. ligy staršieho dorastu U19 - 35 gólov, kde v 25tich majstrovských futbalových stretnutiach strelil súperom 35 gólov, čím sa stal najlepším strelcom
II. ligy staršieho dorastu. O tohto hráča začali mať záujem kluby z prvoligových družstiev a v súčasnej dobe pôsobí v prvoligovom klube ŠK Senec
- I. liga staršieho dorastu, kde zaznamenal v jesennej časti 4 góly.
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Kategória najlepší športovec: Juraj Vitko - reprezentant SR v behu na 5 000 m, polmaratón,
maratón, cezpoľný beh (nominovaný na ME
v cezpoľnom behu), na 1. Európskych hrách (súťaž družstiev) v behu na 5 000 m dobehol na 5.
mieste, družstvo Slovenska obsadilo 2. miesto,
majster SR v r. 2015 v maratóne mužov v Košiciach, majster SR v r. 2015 v cestnom behu na
10 000 m, 2. miesto na M-SR v cezpoľnom behu,
2. miesto na M-SR v hale na 3000 m, víťaz Žilin-

ského polmaratónu, 2. miesto Rajecký maratón.
Kategória tréner: Pavol Brisuda - je trénerom nášho futbalového oddielu ako tréner dorasteneckých družstiev. V každom súťažnom ročníku sa
so svojím družstvom umiestňuje na popredných
miestach v súťaži II. ligy. Jeho veľmi dobrú a kvalitnú prácu s mládežou si všimli nielen funkcionári futbalových klubov, ale i trénersko-metodickej
komisie SsFZ v Banskej Bystrici. Pavol Brisuda
bol v minulom roku vyhodnotený ako „Najúspeš-

nejší tréner SsFZ za rok 2015“.
Poďakovanie: Lukáš Hollý - reprezentuje Miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu
v KNM. Je členom reprezentačného družstva
Slovenska LRU - prívlač. V minulom roku družstvo obsadilo 2. miesto na majstrovstvách sveta
v Severnom Írsku. Lukáš zároveň v kategórii jednotlivcov obsadil 3. miesto.

OZNAMY

v našom meste uskutoční v dňoch 4. – 5. apríla
2016 v čase od 13.00 – 17.30 hod. na všetkých
ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rodičia
na zápis prinesú: meno, priezvisko, dátum narod., rod. číslo, miesto narodenia, národnosť,
št. občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa, tiež meno
a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalý pobyt rodiča.

Pľúcny lekár - kontakt
Už v minulom čísle Zvestí KNM sme uviedli kontakt na MUDr. Annu Tatárovú, lekárku
pľúcnej ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, ktorá zabezpečuje vyšetrenie
občanov nášho mesta. Vzhľadom na požiadavky
čitateľov, uverejňujeme tento kontakt opätovne:
MUDr. A. Tatárová, tel. číslo 041/5110 414. Na
vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať.

mu. Veľkoobjemový odpad (nábytok, pneumatiky a pod.) by nemal končiť v prírode, preto je
ho možné zdarma vyviesť na zberný dvor, ktorý
sa nachádza v areáli Údržby mesta na Rudinskej
ceste.
Na potrebu separovania upozorňujeme pravidelne aj vo Zvestiach KNM, pretože sa v našom
meste stále nachádza dostatok ľudí, ktorí si túto
nutnosť neuvedomujú. Naopak do kontajnerov
na separovaný odpad vhadzujú zmiešaný komunálny odpad, a tak znehodnocujú prácu ostatných. Našťastie tu žijú aj ľudia, ktorí separujú
a využívajú pravidelnú akciu Dni čistoty mesta,
kedy môžu bezplatne vyhodiť veľkoobjemový
odpad či dať na likvidáciu nebezpečný odpad ako
batérie, žiarivky a pod. Na jeseň v roku 2014
mesto vyviezlo počas Dní čistoty mesta 40,67
ton komunálneho odpadu a 11,46 ton nebez-

pečného a elektroodpadu. Na jar 2015 sa hodnoty zvýšili na 57,41 ton komunálneho odpadu
a 10,39 nebezpečného a elektroodpadu. Dni čistoty mesta na jeseň 2015 ukázali, že občania cielene využívajú pristavené veľkokapacitné kontajnery, veď sa hodnoty opäť zvýšili na 70,58
ton objemného odpadu, 0,06 tony predstavovali
batérie a akumulátory, 0,98 tony pneumatiky,
6,71 tony vyradené elektrické a elektronické
zariadenia a 0,63 tony zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky.
Všetkým občanom, ktorí sa takýmto spôsobom
starajú o naše životné prostredie, patrí poďakovanie. A tých ostatných žiadame, aby sa pokúsili
zmeniť svoj životný štýl a odpad dôkladne separovali.
D. Š.

Separujeme pre svoje
prostredie
O separovaní odpadu počujeme z každej strany.
Táto potreba rezonuje v našom každodennom
živote, nakoľko odpad vytvárame denne a jeho
množstvo stále narastá. Ak chceme chrániť svoje
životné prostredie a zachovať ho v čo najlepšom
stave pre ďalšie generácie, separovanie sa musí
pre nás stať samozrejmosťou. Neustále nás na to
upozorňujú aj zákonodarcovia, v januári 2016
vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch.
Mesto KNM zabezpečilo v každej časti mesta
a miestnych častiach kontajnery na separovaný
odpad na sklo, papier, plasty, kovy a textil. Kto
chce, ten si cestu k týmto nádobám nájde. Obyvatelia rodinných domov môžu separovať odpad
do vriec, ktoré sa vyvážajú podľa harmonogra-

DNI ČISTOTY MESTA
Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a.s. Žilina organizuje v dňoch 1. - 5. 4. 2016 Dni čistoty
mesta. V týchto dňoch bude možné likvidovať
komunálny odpad, nie elektronický šrot. Na zvoz
komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené firmou T+T, a.s.
v čase do 12:00 hod.:
1. - 2.4. 2016 (piatok – sobota)
Ul. Clementisova (reštaurácia KOCKA)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
Ul. Benkova (bytový dom 2751)
Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)
Ul. ČSA (bytový dom 1190)
4. - 5.4. 2016 (pondelok – utorok)
Budatínska Lehota(predajňa Jednota)

Zvesti

do nasledujúceho zberu na jeseň 2016. Chráňme
Dubie
si spoločne prostredie, v ktorom žijeme! O možOškerda (Dom kultúry)
nostiach likvidácie iného odpadu budeme inforUl. Komenského (farský úrad)
movať na webových stránkach mesta.
Ul. Kukučínova
(bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
Na Podstráni
(N-Club)
SOBOTA
2.4.2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta
NEDEĽA
3.4.2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
(aut. zast. Zvršok)
SOBOTA
9.4.2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
Mesto KNM žiada
občanov, aby odpady,
ktoré sú zbierané počas Dní čistoty mesta
konaných na jar
2016, neboli umiestňované na verejných
priestranstvách až

NEDEĽA

10.4.2016

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

16.4.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17.4.2016

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

23.4.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24.4.2016

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

30.4.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1.5.2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
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Zápis prvákov
V zmysle nového školského zákona je zákonný
zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis do prvého ročníka ZŠ v roku, ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť
povinnú školskú dochádzku. Zápis prvákov sa

D. Š.

i

abc

SPRAVODAJSTVO

Rekonštrukcia Domu
nádeje pokračuje

Budova Domu nádeje v Budatínskej Lehote bola
po rokoch užívania v havarijnom stave. Nevyhnutné opravy by neboli splnili vyšší cieľ, ktorý si
v súvislosti s prestavbou dali zástupcovia občanov
a koordinátori Jozef Svrček a Elena Holienčíková.
Poškodená strecha, cez ktorú by začalo zatekať
a rozpadávajúce sa obvodové múry svedčili o tom,
že zub času túto budovu už značne nahlodal.
Mesto, ktorému budova patrí, súhlasilo s rozsiahlou prestavbou. Dedinské organizácie, ktoré sú
v obci činné, sa chytili myšlienky zrealizovať prestavbu svojpomocne. Pripojili sa k nim aj niektorí
obyvatelia. Organizačne bola nápomocná poslankyňa mestského zastupiteľstva Ing. Svrčková.
Proces obnovy začal po vzájomnej dohode s vdp.
Mazúchom, bývalým farárom v KNM, ešte v roku
2008, ktorý objednal projekty u Ing. Arch. Zay-

musa. Po jeho preložení prevzal začaté dielo nový
farár, vdp. Ján Uskoba. Niektorí obyvatelia Bud.
Lehoty neboli tejto myšlienke naklonení, pretože najprv bolo nutné preložiť telesné pozostatky
zo štyroch hrobov, ktoré stáli v ceste výstavby
veže. S prvými výkopovými prácami sa začalo
24. septembra 2011, ktoré spolu s odvozom zeminy zabezpečil ochotný sponzor. Hrubú stavbu
realizovali miestni občania a materiál sa zakúpil
z finančnej zbierky. Tu treba spomenúť, že drevo
na krov, ktorý zhotovili miestni remeselníci, bolo
od darcu. Darované boli aj okná, umiestnené za
oltárom i dlažba pred budovou. Napriek štedrým
darcom financie nepostačovali na ďalší materiál
a práce, preto mala stavba aj „prestoje“.
Keď značnou sumou prispelo Mesto KNM, pokračovalo sa v prácach, ale už v réžii stavebnej
firmy VISTO, s.r.o. Vykonala búracie i stavebné
práce v interiéri a postavila vežu. Počas všetkých
prác musel byť dom nádeje prístupný pohrebným
obradom. Keď bolo treba odstaviť vnútornú časť,
modlili sme sa, aby dva týždne nikto nezomrel.
A nezomrel. Takže ľudia zapojení do týchto prác
síce neboli ušetrení stresu, ale nevzdávali sa. Veľkým prekvapením a povzbudením bola návšteva
otca biskupa. Okrem iného vyzdvihol fakt, že
malý okruh ľudí dal dohromady pekný balík peňazí a prispel vlastnou prácou. Pán farár zabezpečil
oltár, krížovú cestu, kríž, lavice a vyhlásil zbierku.
Keď sa prvýkrát slúžila na dušičky svätá omša

Skromné marcové slnečné lúče vytiahli klientov
ZpS a DSS na Štúrovej ulici na prvý výlet v tomto roku. Začal prehliadkou relaxačného ubytovacieho komplexu Permon na Podbanskom pod
majestátnym Kriváňom. Ďalšia zastávka Štrbské
Pleso, hmla a studený vietor v okamihu zmenili
naše zámery navštíviť chatu na Solisku. Zostal
len zážitok z prechádzky po zamrznutom plese.

11. ročník behu pre všetkých Kysucká desiatka
sa uskutoční 17.4. 2016 o 11:00 hod. v KNM.
Prihlásiť sa môžu registrovaní aj neregistrovaní bežci. Preteky sú zaradené do Bežeckej ligy
Žiliny, usporiadateľom je MKŠS – Atletický
klub KNM.

			

Svrčková Anna

Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Ružomberku, navštívili mauzóleum, kde boli pôvodne uložene pozostatky Andreja Hlinku. Pokračovali sme
do obce Černová k rodnému domu Andreja Hlinku a pamätníku obetí černovskej tragédie z roku
1907. Celodenný výlet seniori zakončili na salaši
Krajinka pri strapačkách a haluškách so žinčicou.

Výletníci v Tatrách

Kysucká desiatka

a ľudia mohli vidieť, že práce sú systematické, aj
keď idú pomalšie, začali sa aj tí skeptickí pozerať
na dielo inou optikou. Bolo potrebné nové ozvučenie, Údržba mesta síce zrekonštruovala pôvodné zariadenie, ale muselo sa doplniť i novými
prístrojmi. Stavba je už čiastočne dokončená a vo
vnútri úplne funkčná. Je ešte nevyhnutné dokončiť fasádu, štajplóny, žumpu a dlažbu. Podľa
hrubého odhadu je potrebných ešte asi 20 tisíc €,
k dispozícii je však len pätina.
Týmto chceme osloviť ľudí dobrej vôle, aby pomohli obyvateľom Budatínskej Lehoty. Bolo by to
naplnenie túžby iniciátorov prestavby, aby sa tu
mohli konať sväté omše, ale aj slov vdp. Mazúcha:
„Nech má Lehota svoj kostolík a prostredníctvom
neho zvýraznenú účinnú Božiu prítomnosť a Božie požehnanie.“

Mgr. Ladislav Feiler

tovelská za vylúčenia cestnej premávky. Bežci
absolvuj necelých 10 okruhov. Štart je v západnej časti Murgašovej a cieľ na Litovelskej
ulici.
Prihlásiť sa môžete on-line do 16.4. 2016
(12:00 h.) na www.hrdosport.sk info: Kováčiková 0902 405 190

Bežať sa bude na asfaltovom okruhu dlhom
1017,5 m po uliciach Murgašova, Lipová, Li-

Výsledky volieb
do NR SR 2016
V sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku konali
parlamentné voľby. V KNM občania volili v 13 volebných okrskoch od 7:00 do 22:00 hod. Volieb sa
zúčastnilo 8 132 obyvateľov, čo je 64,78 % účasť.

Výsledky volieb v našom meste na základe odovzdania 8 030 platných hlasov sú nasledovné:
TIP 38 (0,47 %); SMS 17 (0,21 %); OĽANO
a NOVA 796 (9,91 %); DS Ľ. Kaník 4 (0,04 %);
Šanca 13 (0,16 %); Sme Rodina B. Kollár 473
(5,89 %); SZS 59 (0,73 %); Koalícia Spoločne za
Slovensko 7 (0,08 %); Vzdor 9 (0,11 %); Most

- Híd 90 (1,12%); SNS 1099 (13,68 %); Odvaha 5 (0,06 %); KSS 39 (0,48 %); SDKÚ - DS 12
(0,14 %); Smer - SD 3 123 (38,89 %); KDH 245
(3,05 %); SKOK! 45 (0,56 %); ĽS Naše Slovensko
881 (10,97 %); Sieť 381 (4,74 %); PD 5 (0,06 %);
SaS 689 (8,58 %).
D. Š.
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Radošinci sa zamerali
na život Slovákov

Radošinské naivné divadlo zvykne do Domu kultúry v KNM zavítať aspoň raz ročne. Účinkujúci
tu vždy predvedú prvotriedne herecké výkony
a odhalia, že radošinské inscenácie v sebe okrem
humoru ukrývajú aj hlbšie posolstvo. Tentoraz
zostali Kysučania ohúrení 8. marca predstavením
Zmiešaná štvorhra.
„Kto nekradne, okráda rodinu.“ Tak znie motto

Išla Lada svetom
Cestovanie na žobráka
nie je len podnázov knihy Lada svetom. Podľa
jej zostavovateľa Mariána Grofčíka je to „drsný
a nebezpečný štýl našich
ciest. Prepotené sedačky v žigulíku, smradľavé

Výstava s veľkonočnou
atmosférou

O šikovnosti účastníkov Veľkonočnej výstavy,
ktorá sa v marci konala v Klube 75, netreba pochybovať. Počas dvoch dní mnohí Kysučania

dlhoročných manželov vychovávajúcich syna neschopného nájsť si prácu a dcéru, ktorá spoznáva,
ako chutí láska. Na druhej strane figuruje úspešný podnikateľ Leo a jeho partnerka, zlatokopka
Žela. Karty týmto postavám poriadne zamieša
Leov človek na špinavú prácu, Dodo. Úsmevné
situácie prichádzajú, aj keď je na scéne koktavý
vedúci so svojou vyvolenou či predavačka diamantov, po ktorých Žela tak túži. Ako sa však
táto postava prizná svojmu terapeutovi, radšej
bude celý deň doma osamelá čakať na manžela,
než by sa mala vzdať zlatej kreditky a pracovať.
Hra zachytáva 24 hodín zo života protagonistov.
Za tento čas ich príbehy dospejú k nečakaným
zvratom či náhodným stretnutiam, ktoré chudobnú aj zámožnú skupinu zjednotia do spoločných scén. A najmä vtedy majú diváci o humorné dialógy postarané. Pozoruhodný je aj fakt, že
niektorí herci hrajú zároveň viacero postáv úplne

odlišných charakterov.
Dve roly si vyskúšal aj legendárny Stanislav Štepka. V jednej chvíli stvárňoval hlavu chudobnejšej
rodiny, v ďalšej už bol otcom tejto postavy a ako
staručký dedko vstupoval do deja komicky pôsobiacim filozofovaním. Rozprával o kruhoch v obilí, o kolektívnom živote mravcov, ale v závere aj
o tom, že hoci sme v živote spravili mnoho prešľapov, Boh nám snáď ešte stále drží palce.
Predstavenie vcelku vyznelo ako správa z denného zápasu, ktorý absolvuje každý Slovák, či už
chudobný alebo bohatý. V princípe nám totiž ide
o to isté, nájsť skutočné šťastie. Diváci na záver
bez zaváhania vstali zo sedadiel a venovali účinkujúcim standing ovation nielen za herecké výkony, ale aj hudobné čísla, ktorých bolo v hre toľko
ako povestného radošinského humoru.
Dominika Chrastová
Foto: MKŠS

tričká a ponožky, spávanie na zemi pri aute, špina
až za ušami. Varíme na ohni a kakáme zásadne
do trávy, nejeden okresný hygienik by zaplakal.“
V uvedenej knihe je ukrytý príbeh africkej cesty
cez Maroko, Západnú Saharu, Mauretániu, Senegal, Guineu, Libériu a Pobrežie Slonoviny.
Cestovatelia, o ktorých sme nedávno písali aj vo
Zvestiach KNM, túto cestu absolvovali na tridsaťročnej ilegálnej Lade 2105, zvanej Vasiľ. Ako sa
im vôbec podarilo prejsť takú cestu, kde sa im po-

kazilo auto a kde museli platiť niekoľko sto dolárové úplatky, alebo ako ukecávali na mol opitých
colníkov? Takéto a ešte lepšie historky môžete
očakávať v knihe Lada svetom : z Horného Vadičova do Libérie. Cestopis mladých Kysučanov je
zaujímavým čítaním pre každého. Knihu nájdete
nielen na pultoch kníhkupectiev ale aj vo fonde
mestskej knižnice.
D. Š.

navštívili výstavu a na vlastné oči mohli vidieť
výsledky zručnosti a skúseností členov Klubu
drotárov, Únie žien Slovenska, Živeny Žilina, SOŠ
strojníckej, seniori z Klubu 75 a iných účastníkov.
Na výstave spojenej s predajom prezentovali

vlastnoručne vyrobené veľkonočné dekorácie,
vajíčka, pečivo a korbáče. (fotografia na titulnej
strane)

Výstava najlepších
prác o vesmíre
Vesmír očami detí je celoslovenská výtvarná
súťaž, ktorá sa koná tento rok už 31. krát. Regionálne kolo organizovala Kysucká hvezdáreň
v KNM. Vernisáž sa konala v mestskej knižnici a všetky víťazné prácu boli v jej priestoroch
vystavené. Pri malých umeleckých dielach sa
zastavovali návštevníci a obdivovali ich. Výstava im totiž ukázala vzdialený vesmír tak, ako ho

Seniori na návšteve
v knižnici
V stredu 16.3. sa členovia Čitateľského krúžku
zo ZpS a DSS na Štúrovej ulici zúčastnili veľmi
milej prednášky o veľkonočných tradíciách na
Kysuciach. Táto akcia sa konala v priestoroch
Mestskej knižnice KNM. Pani Buková nás sprevádzala prezentáciou, ktorú si pre nás pripravila. Tri prítomné knihovníčky boli oblečené
v krojoch, ktoré boli veľmi jednoduché, pretože Kysuce boli chudobným krajom. Rozprávali
sme sa o príchode jari a pálení Moreny, ale aj
o veľkonočnom období, ktoré sa začína pôstom
a vrcholí Veľkým týždňom. Na prednáške sme

Zvesti

D. Š.
Jakub Dolinay, Andrea Žilková, Patrícia Mrenková, a Lucia Mozoľová v 5. kategórii ZUŠ 5. - 9.
roční; Aneta Pirntková, Samuel Kurňava, Klára
Ondrušková a Šarlota Školníková vo 4. kategórii ZUŠ do 4. ročníka; Amália Dadajová v 3. kategórii 5. - 9. ročník; Alexandra Daniela Ganani
v 2. kategórii 1. - 4. ročník; Stela Jakubcová v 1.
kategórii MŠ.

vidia vo svojej fantázii deti. A darilo sa aj deťom
z nášho mesta, veď jedenásti získali ocenenia:

D. Š.

sa dozvedeli aj o technikách, ktorými dievčatá
zdobili vajíčka, aby mali na rozdávanie šibačom.
Medzi najrozšírenejšie tradičné spôsoby zdobenia patrí voskovanie, zdobenie sitinou a drôtovanie. Spomínali sme aj na rôzne veršíky a rýmovačky, ktoré mládenci vyriekli, keď polievali
a šibali dievčatá. Jeden z našich starkých nás
prekvapil krásnou riekankou, ktorú sme nepoznali, za čo si vyslúžil pochvalu. Na záver sme
boli knihovníčkami obdarovaní veľkonočným
medovníčkom.
Mgr. Anna Kocifajová
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1. FsK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – FUTSAL

V dnešnej rubrike Hosť mesiaca, netradične,
privítame až dvoch hostí, zástupcov mestského futsalového klubu v našom meste.
Jaroslav Šidlo, kapitán Futsalového oddielu MKŠS KNM a zároveň prezident 1. FsK
KNM

si zahrať finále. Dosiahnuté výsledky zaväzujú
a povzbudzujú do ďalších sezón, čaká nás však
veľmi veľa práce. Na funkcionárskom poli sa
nám podarilo dostať klub do mestských štruktúr a oficiálne reprezentovať mesto pod jeho
hlavičkou. Mňa ako hráča však najviac teší fakt,
že s pribúdajúcim počtom domácich zápasov si
do haly našlo cestu stále viac a viac ľudí. To je
to najpodstatnejšie, pretože pre nich sa to hrá.

1.

1. fsk kysucké nové mesto

10

6

1

3

47:44

19

4

2.

miba banskÁ bystrica

10

6

1

3

56:50

19

4

3.

futsal klub lučenec

10

6

0

4

50:43

18

3

4.

1. SFC Canaria Team Malacky

10

4

2

4

54:45

14

-1

5.

KSF DOXX Žilina

10

3

0

7

44:53

9

-6

6.

FC SPARTAK TRNAVA-FUTSAL

10

2

2

3

38:54

8

-7

HOSŤ MESIACA

Príjemný pohľad na konečnú tabuľku po základnej časti
Prvá sezóna v OPENLIGE (druhá slovenská liga
pozn. autora), získali ste prvenstvo v základnej
časti. Následné play-off zápasy už postup do finále nepriniesol, napriek tomu, že zástupca nášho
mesta neprehral, konečná zastávka bolo semifinále. Ako by sa ste vyhodnotili sezónu s odstupom niekoľkých týždňov?
Určite pozitívne a to na všetkých „frontoch“
- športovom i funkcionárskom. Keby mi pred
začiatkom sezóny niekto povedal, že skončíme
celkovo tretí, asi by som mu neveril. Po športovej stránke sme ukázali slovenskej futsalovej
verejnosti, že to hrať vieme, chýbalo trošku koncentrácie, toho povestného šťastia a mohli sme

A druhým zástupcom je Miroslav Gibala,
manažér 1. FsK KNM
Ako sa vy pozeráte na ukončenú sezónu?
Po športovej stránke ju hodnotím veľmi vysoko. Úprimne, nikto z nás nečakal, že dokážeme výsledkovo tak výrazne prehovoriť do
tabuľky. Z môjho pohľadu bol ale impozantný
spôsob, akým sa to podarilo. Trénerom počnúc a posledným náhradníkom končiac, všetci
sa podriadili spoločnému cieľu, uspieť. V tréningovom procese to znamenalo veľa času
venovať hlavne nácviku štandardných situácií

a prehlbovať „futsalové“ návyky, aby sa viac
dostali do krvi. Sme radi, že sa to v tak krátkom čase podarilo, lebo dobré výsledky prišli
po kvalitných futsalových výkonoch.
Ale pre mňa je tiež dôležité, že sme na všetkých „frontoch“ v klube urobili výrazný pokrok. Samozrejme sme si vedomí, že stále sme
iba na začiatku, takže ligová súťaž sa iba teraz
skončila a my už usilovne pracujeme na ďalšej.

Čo teda môžeme očakávať v nasledujúcej
sezóne?
Nechceme nič predbiehať, uvidíme ako dopadnú prebiehajúce rokovania. Momentálne riešime veci súvisiace s marketingom klubu a jeho
partnerov. Veríme, že sa nám podarí do začiatku sezóny spustiť niekoľko noviniek, ktoré by
mali zabezpečiť publicitu klubu a hlavne by
mali slúžiť pre fanúšikov.
V najbližších dňoch spúšťame projekt pre našich partnerov, veríme, že sa im zapáči a prinesie ovocie pre nich ako aj pre klub. Uvedomujeme si, že je to náročná cesta, ale chceme
sami svojou prácou prispieť k fungovaniu klubu a využiť potenciál, ktorý v sebe tento šport
ukrýva.

Konečné poradie Openligy 2015-16
1.

miba banskÁ bystrica

2.

FC SPARTAK TRNAVA-FUTSAL

3.

1. fsk kysucké nové mesto

4.

KSF DOXX Žilina

5.

futsal klub lučenec

6.

1. SFC Canaria Team Malacky
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Jarné tvorivé dielne
s českými a poľskými žiakmi

Posledný februárový piatok sa na ZŠ Nábrežná
uskutočnili po prvýkrát jarné tvorivé dielne, do
ktorých sa zapojili žiaci 4., 5. a 6. ročníka a taktiež
hostia z Českej republiky, konkrétne žiaci z českej
a z poľskej školy z Jablunkova. ZŠ Nábrežná začala
už v roku 2014 spolupracovať so školami z Jablunkova a vďaka geografickej blízkosti chce rozvíjať
vzájomnú spoluprácu aj naďalej. Kreatívne dielne
boli prvým osobným stretnutím žiakov z troch škôl

Ocenenie od ministra
(pokračovanie zo str. 1)
Dostávajú ich tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre
školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v re-

Naučili sa zimné športy
(pokračovanie zo str. 1)
Žiaci získali základné zručnosti v jazde na lyžiach a
na snowboarde a to aj v náročnejších podmienkach.

Jarné prázdniny prežili
aktívne

„Prázdniny, hurá, veľmi sa na ne teším, konečne
si oddýchnem ...“ toto boli slová, ktoré sa ozývali
našou školou už v piatok pred jarnými prázdninami. No i napriek tomu nezostali triedy prvého
ročníka prázdne. Hneď v pondelok 29. februára
zaplnilo školské lavice tridsať usmievavých prváčikov. Tento deň sme označili s prívlastkom športovo - tvorivý. Venovali sme sa športovým aktivitám
i tvorivým dielňam. Hneď z rána sme sa s chuťou
pustili do práce, výsledkom ktorej boli zaujímavé
záložky do kníh. Veď už predsa každý z nás vie čítať, každý z nás má vlastnú knihu, v ktorej nezvy-

Eúropa v škole
Motto 63. ročníka medzinárodného projektu/súťaže Európa v škole „ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI“ sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému
na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska
únia. Do školského kola súťaže sa v školskom roku

Zvesti

v roku 2016. Do jarných tvorivých dielní sa zapojilo približne 120 žiakov. 8 kreatívnych workshopov
viedli kreatívni majstri: naši hostia, ale aj zručné
pani učiteľky. Pán drotár Palčisko predviedol deťom
prácu s drôtikom, pričom si vytvárali drôtené prívesky v tvare srdiečok. Pán Stopjak žiakom ukázal,
ako sa zdobia kraslice slamou, porozprával im, čo
všetko sa musí so slamou urobiť predtým, ako sa začnú jej kúsky lepiť na vajíčka. Žiaci si vyskúšali, ako
to je narábať s drobnými kúskami a pritom trpezlivo
čakať na výsledok svojej práce. Spolu s p. Stopjakom
viedla tento workshop aj p. učiteľka Mojtová, ktorá túto techniku žiakom školy už párkrát priblížila.
P. učiteľka Galgaňáková vyrábala s deťmi textilné
dekorácie do kvetináčov v tvare jarných kvetov.
Z workshopu p. učiteľky R. Vlčkovej odchádzali
žiaci nielen s úsmevom na tvári, pretože im práca
išla naozaj vynikajúco, ale odchádzali domov najmä
s kvetináčmi, ktoré si vyzdobili servítkovou techni-

kou. Náš hosť, p. Čičalová, ktorá predvádza svoje
umenie i v Kaštieli v Radoli, ukázala žiakom, ako sa
zdobia kraslice voskom. P. učiteľka Janeková naučila
žiakov vyrábať farebné papierové ozdoby na jarnú
oslavu narodenín. Zo žilinskej Živeny k nám prišla
p. Daníková, ktorá vyrába krásne ozdoby zo slaného cesta, a našim žiakom prezradila, ako si vyrobiť
jarné kuriatka a iné ozdoby. Asistovala jej pri tom p.
učiteľka Vojsovičová, ktorá štvrtákom pomáhala pri
ich výrobe. Niektoré deti vedia, že v CVČ sa môžu
naučiť vyrábať predmety z hliny, a tak si za pomoci p. Klušákovej vyrobili úžasné postavičky anjelov
a kamarátov.
Jarné tvorivé dielne sa niesli v kreatívnej a priateľskej nálade a keďže v súčasnosti zažívame boom
ručných prác, veríme, že niektoré deti budú v tvorení pokračovať.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

zorte školstva. Medzi ocenenými pedagógmi bola
tento rok aj dlhoročná učiteľka Základnej školy
Nábrežná v KNM Mgr. Viera Ševecová. Vyznamenanie si prevzala za dlhoročnú 37-ročnú pedagogickú
prácu a aktívnu účasť na rozvoji školstva a kultúry

na Kysuciach, úspechy na krajských a celoslovenských súťažiach so svojimi žiakmi, ich prípravu na
stredné školy. Z celého srdca jej v mene vedenia školy, kolegov ale aj žiakov k úspechu blahoželáme.
PaedDr. Igor Drexler

Naučili sa, ako sa majú starať o svoju výstroj, zapnúť
lyže či snowboard po páde na trati. Najdôležitejšia
časť výcviku bola osvojenie si pravidiel bezpečného
správania sa k všetkým účastníkom na zjazdovke.
Voľný čas žiaci trávili v spoločenskej miestnosti

penziónu. Mohli si pozrieť filmy, zúčastniť sa prednášky, zatancovať si a zabaviť sa na diskotéke. Oddýchnuť a načerpať sily mohli vo wellness a relax
centre priamo v penzióne. Posledný večer boli žiaci
ocenení sladkosťami, diplomom a medailou.

čajná záložka nájde uplatnenie. Sedavé zamestnanie sme túžili vymeniť za aktívny pohyb, preto sme
sa vybrali do školskej telocvične. A bolo že to jasotu
a túžobného očakávania. Pohyb sme spojili s radosťou a smiechom, vtipom a zručnosťami v jednotlivých súťažiach zároveň. Ďalšou tvorivou aktivitou
pondelkového dopoludnia bola papierová Slnečná
sústava. Pani učiteľky nám pripravili obežné dráhy
slnečnej sústavy a makety telies, ktoré sme postupne obkresľovali, vyfarbovali, strihali a nalepovali.
Ani sme sa nenazdali a bol tu turisticko - hvezdársky utorok. Na rade bola návšteva Hvezdárne
v KNM. Počasie nebolo veľmi príjemné. Vonku
pršalo, snežilo i fúkalo a nás čakala túra do vytúženého cieľa. Tety hvezdárky nás milo privítali
a usadili do vyhriatej útulnej miestnosti. Profesionálka teta Soňa nám prostredníctvom prezentácie
vyrozprávala zaujímavú rozprávku nazvanú Slnečná sústava, v ktorej kraľovalo Slniečko. Nechýbal
v nej ani neposlušný drak, ktorý Slniečko uniesol
a uväznil. Každá rozprávka však končí víťazstvom
dobra nad zlom, ani v tomto príbehu tomu nebolo

inak. Samopašný drak prišiel na to, že Slniečko na
oblohe chýba, a preto ho z väzenia prepustil. Pomocou druhej prezentácie sme sa dozvedeli mnoho informácií o jednotlivých planétach Slnečnej
sústavy. Čas tak rýchlo letí, dôkazom čoho je zábavno – knižničná streda. Prvá aktivita, figúrky,
ktoré predstavovali nás samotných, sa objavovali
na školských laviciach hneď zrána. Nasledovala
návšteva našej obľúbenej knižnice. Teta knihovníčka Mgr. Janka Hrubá je veľmi nápaditá a tvorivá. Pripravila si pre nás hru Človeče, nehnevaj sa,
kde figúrky boli samotné deti. Činnosť, pri ktorej
sme svojím telom predstavovali písmená a napokon pridali aj hudbu, všetkých zaujala. Ekologické
poznatky sme oprášili na ostatok a vyrobili názov
knižnica z vrchnáčikov plastových fliaš a vlastných
kresieb. Jarný tábor v ZŠ Nábrežná sme ukončili vo
štvrtok návštevou filmového predstavenia v Žiline:
Robinson Crusoe.
Mgr. Jarmila Bandurová

2015/2016 zapojilo 86 žiakov našej školy. Do obvodného kola postúpila z každej kategórie a témy
jedna víťazná práca. V obvodnom kole boli úspešné
literárne práce Kyberšikana a Mier, to je umenie,
ktorých autorkami (obe z 3. kategórie) sú Katka Janeková (7.A) a Paulína Kuriaková (9.A)
Vo výtvarnej časti súťaže boli v obvodnom kole

úspešné a do celoslovenského kola postupujú výtvarné práce dvoch žiačok:
Rebeka Mičudová - 5.A - 2. kategória – téma: Som,
kto som, Mária Brezinová - 9.C - 3. kategória – téma:
Pozdvihla som svoj hlas
Všetkým dievčatám blahoželáme a prajeme úspech
v celoslovenskom kole.
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SPOMIENKY
Už navždy prestali pre Vás hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre Vás slnko hriať,
ale tí, čo Vás radi mali, budú na Vás vždy
s láskou spomínať.
Dňa 27.3. 2016 sme si pripomenuli
2. smutné výročie úmrtia nášho milovaného
Jozefa DADAJA z Poviny
a
dňa 17.4. 2016 si pripomenieme 8. výročie
úmrtia našej milovanej
Vincencie DADAJOVEJ z Poviny
S láskou spomínajú dcéry Alena a Viera
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš
stále žiť.
Dňa 22. apríla 2016 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, svokor a starý
otec
Pavol BRODŇAN
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú
spomienku.
Dňa 12.4. 2016 si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás opustil milovaný manžel, otec
a starý otec
Štefan FABČIN
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S úctou a láskou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.
Vždy príde čas, keď spomienka na Vás ožíva
v nás.
Kto Vás mal rád, nezabudne,
kto Vás poznal, spomenie si.
Dňa 6.4. 2016 si pripomíname 6. výročie
úmrtia našej drahej mamičky a babky
Marienky ŠEVECOVEJ,
ktorá nás opustila vo veku 79 rokov.
Dňa 8.4. 2016 si pripomíname nedožité
88. narodeniny nášho otca a dedka
Jozefa ŠEVECA,
ktorý nás opustil vo veku 38 rokov.
V srdci s láskou na Vás, drahí rodičia,
spomínajú dcéry Marta a Danka s rodinami,
vnuk Marek, Filip a Martin.
Dňa 11. mája 2016 uplynie 5 rokov, čo si
odišiel.
Kto Ťa mal rád, nezabudne.
Kto Ťa poznal, venuje Ti tichú spomienku.
Manželka, syn, dcéra, zať a vnuk spomínajú
na
Emila MORAVCA

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny dom
a spomienky nám ponechal.
Odišiel si potichučky, bez slova a bez rozlúčky.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým,
už to nikdy nebude ako predtým.
Dňa 16.4. 2016 uplynie 5 smutných rokov, čo
tragicky zahynul môj milovaný manžel, otec,
zať, švagor, brat a syn
Stanislav ZEMÁNEK zo Žiliny, rodák
z Nesluše, vo veku 47 rokov
Hoci je čas akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
S láskou spomínajú manželka Janka, dcéra
Miška a syn Andrejko.
Každý z nás musí niečo stratiť a niečoho sa
vzdať,
Teba nám už nik nevráti a my môžeme len
spomínať.
Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
ale brána spomienok ostáva otvorená
dokorán.
Dňa 17.3. 2016 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia nášho milovaného
Oldřicha SÍTKA z Nesluše
S láskou spomínajú manželka Anna, syn
Jozef, dcéry Anna, Zuzana a nevesta Janka
s rodinami.
Odišiel si tíško, nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 28.4. 2016 si pripomenieme 1. výročie,
kedy nás opustil manžel, otec, starý otec,
prastarý otec, švagor
Ing. Ján SIMAN
S láskou spomína celá rodina.
Už niet návratu ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Uplynuli 2 roky, čo nás vo veku 66 rokov
navždy opustil môj milovaný manžel, otec,
starý otec, svokor
Anton BAJÁNEK z Kys. N. Mesta
Spomínajú manželka Milka, 2 dcéry, 2
synovia, zať, vnúčatá a ostatná rodina.
Akoby to bolo včera, čo počula som Váš hlas,
a stratil sa Vašich modrých očí jas.
Dobrota a láska objímala všetkých nás,
neha a srdečnosť vychádzala z Vás.
Niet Vás tu, maminka, chýbate nám všetkým,
nám deťom i vnúčatám.
Spomíname na Vás s láskou a dúfame, že raz
sa spolu stretneme so všetkými, ktorí nás už
predišli... šťastní sa znovu zvítame.
Dňa 18.3. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás
opustila a odišla do večnosti naša mama
Júlia URBANÍKOVÁ z Horného Vadičova
Kto ste ju poznali, prosím, venujte jej
spomienku a krátku modlitbu.
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Smutná je cesta k Tebe, mamička naša,
ktorá v tmavom hrobe spočívaš.
Oči Tvoje sa neotvoria,
ústa viac neprehovoria.
V spomienkach si stále s nami,
lebo sme Ťa milovali.
Dňa 24.4. 2016 si pripomíname 16. výročie, čo
nás opustila naša drahá
Mária ŠIDLOVÁ z Dubia
Spomína celá rodina.

Aj keď ste odišli a niet vás medzi nami,
v našich srdciach žijete a vždy budete s nami.
Dňa 30.4. si pripomenieme 3. výročie úmrtia
nášho drahého otca, dedka a pradedka
Jozefa BUGÁŇA
A dňa 18.4. si pripomenieme 1. výročie úmrtia
našej drahej mamy, babky, prababky
Zitky BUGÁŇOVEJ z Kys. Lieskovca
Kto ste ich poznali a nezabudli, venujte im
tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami.

Nikdy nezabudneme.
Tvoja duša je v nebi, Tvoj úsmev v našom srdci.
Už Ťa nestretávame a predsa si stále s nami.
4.4. 2016 uplynie 30 rokov, keď nás navždy
opustil náš ocko
Gabriel BRODŇAN
S láskou spomínajú Katka a Zuzka.

OPUSTILI NÁS

Jozef MARKOVIČ		
Jozef GREŇO		
Alžbeta BOLEČKOVÁ		
Juraj SOLÁRIK		
Ing. Dominik VARMUS		
František VALÍČEK		

NARODENIE DETÍ
Juraj Máca,
Rebeka Mrekajová,
Valentína Pavlusíková,
Alica Doktorová,
Ema Nekorancová,
Olívia Hricová,
Tomáš Dubec,
Martina Lašová,
Alex Maráček,
Lea Worek,
Matej Kocúr a
Michaela Kocúrová
(dvojčatá),
Adam Ďuriak,
Ema Karasová,
Sofia Urbanová

Dňa 24.4. 2016 si pripomenieme 3 roky od
úmrtia môjho drahého manžela, otca, dedka
Viliama BUGÁŇA z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomína manželka, 3 dcéry
s rodinami a ostatná rodina.

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v srdciach a modlitbách zostaneš navždy
s nami.
Dňa 18.4. 2016 uplynie rok, čo nás vo veku
85 rokov navždy opustil drahý otec, dedko,
pradedko
Jozef BÁNOVČIN z Poviny.
S láskou spomínajú manželka, syn a dcéry
s rodinami.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 18.4. 2016 si pripomíname 10. výročie
úmrtia
Žofky RÁBIKOVEJ z Poviny
S láskou a úctou spomína manžel a synovia
s rodinami.

Zvesti

80 rokov
81 rokov
86 rokov
71 rokov
81 rokov
88 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Aj keď Ťa už niet medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 22.4. 2016 bude tomu 17 rokov, čo nás
opustila naša drahá mama
Irena PAPÁNOVÁ z Kys. Nového Mesta
S láskou spomínajú dcéry Marika a Vierka
s rodinami.
S láskou v srdci a modlitbou na perách si
21.5. 2016 pripomenieme 10. smutné výročie,
čo si Pán povolal do večnosti vo veku 53 rokov
našu drahú sestru
Melániu ŠEFÁROVÚ,
rodenú Papánovú z Kys. Nového Mesta
Spomínajú a nikdy nezabudnú sestry Marika
a Vierka s manželmi, neter a krstné deti
s rodinami.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Marek Piják a Michaela Janigová

INZERCIA
•

Predám zrubovú chatku v Dieloch. č. t. 0908 101 974
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Správne znenie tajničky z čísla 3/2016
znie: „...tým sú menšie straty.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Jozef Paľuch, Revolučná
1171, KNM – 6,00 €, 2. Gizela Škulcová, Lipová 840 KNM – 5,00 €, 3. Jolana

Kubánková, Sládkovičova 1232, 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 4/2016 spo-

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.4. 2016.

Kupón

Čínske príslovie: Súcitný človek sa nestáva boháčom a boháč sa ..
dokončenie v tajničke krížovky
semolina,
oslovoval
značka
adamant,
pšeničná
EČV
si zámeozdobaras, čit,
krupica Tvrdošína
nom oni
ných pier
ovoda

počíta

materská
škola
(zastar.)

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

EČV
Krupiny

niečo
predčasne
zostarnuté

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA



listnatý
strom

4

N O V ÉH O M ES TA

meno
Lesyka

neurobená práca
(hovor.)

ročné
obdobie
ValérVendrinský

spojka

1. časť
tajničky
mužské
meno

imitation
(skr.

nástenný
gobelín
argón
(zn.)

pst
diamant
(hist.)

kočiar

milenec
(zastar.)

prenášajú
japonská
časť lodnej lovkyňa
kostry
perlorodiek

obyvateľ
Kuvajtu

patriaci
Ale

kálaj

1000
mililitrov

čo, po
česky

cín
(zn.)

2. časť
tajničky

dvojhláska

športové
oblečenie

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

výklenok
v stene
irídium
(zn.)

krídlo
(anat.)



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

4

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2016 znie: „vedierko“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Martinko Kosztolanyi
Rudinka 49. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod.,
najneskôr do 30.4. 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 20.4. 2016, získa vecnú
odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

S
S
S
S
S
S	
S
S

1. Nástroj na sekanie.
2. Stupaj.
3. Skladisko.
4. Sláčiky.
5. Výsledok násobenia.
6. Výlučok v ústach.
7. Dravý vták.
8. Krajec (kniž.).
pomôcka: skyva

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Florbalistiky
postúpili na MS
(pokračovanie zo str. 1)
V súčasnosti máme za sebou regionálne súťaže, ktoré boli kvalifikačnými zápasmi na

Majstrovstvá Slovenska vo florbale. Postúpili sme v každej kategórii – mladšie žiačky,
staršie žiačky, dorastenky aj juniorky. Turnaje
majstrovstiev SR sa budú konať nasledovne:
mladšie žiačky 30. apríla v Tvrdošíne, staršie

žiačky 1. mája v KNM, dorastenky 14.-15.5.
v Tvrdošíne a juniorky 12.6. 2016 v Spišskej
N. Vsi.
S. CH. Žideková

Kysucká stovka za nepriaznivého počasia

Postup šachistov
do 1. ligy
Výborné individuálne výsledky dosiahli šachisti MKŠS KNM ešte pred začiatkom tohtoročnej
sezóny. Peter Švaňa zvíťazil v turnajoch v Bytči
aj v Považskom Podhradí. Družstvo šachistov
MKŠS KNM sa stalo víťazom v 2. lige so 6 bodovým náskokom pred Liptovskou šachovou
školou a Čadcou. Tým si zabezpečilo postup

hod. – Petra Mücková (CZ). Medzi štartujúcimi
boli aj Kysučania Dušan Kultán a Lukáš Bieleš
z KNM, Peter Bukový z Rudinky.
Kysucká stovka štartuje večer o 21:00 hod. Nočná
príroda má svoje čaro, svit mesiaca, hmla, dážď,
zvuky zvierat, východ slnka, to všetko sú neopakovateľné zážitky, ktoré treba zažiť. Na trase sú
rozmiestnené kontroly, ktoré účastníci postupne
zbierajú. Na živých kontrolách sa účastník môže
občerstviť, doplniť vodu. Zorganizovať stovku
je náročné, bez pomoci kamarátov by to nešlo.
Veľké ďakujem patrí Martine Magovej, Belovi
Špišákovi, kontroly na trase zabezpečovala rodina Gelingerová, Srnánková, Peter Kurka, Rasťo
Kupšík, Erik Kameňovský, Teo Bráciník, Ondrej
Tulec, Radovan Harach, Jana Harachová, Mário
Martinec. Priatelia, ďakujem Vám za pomoc.
Kysuckú stovku 2016 podporili MKŠS Kysucké
Nové Mesto, GARMIN.sk, Pavol Srnánek, Zdeno
Rapčan, tlačiareň Jánošík, ZŠ Nesluša, Gymnádo 1. ligy na rok 2016/2017. Prvé miesto v súťaži si zabezpečili najmä vysokými víťazstvami
v posledných piatich kolách. Ešte v januári 2016
naše družstvo porazilo dovtedy vedúcu Čadcu
7,5 : 0,5. Vo februári zvíťazili doma nad Čebovcami 6,5 : 1,5 aj nad Fiľakovom 6 : 2. V marci
zvíťazili v Banskej Bystrici nad Vežou B. Bystrica 6,5 : 1,5 a Kurtou B. Bystrica 6: 2. Družstvo
MKŠS KNM zvíťazilo v 2. lige s bilanciou 10 ví-

zium J. M. Hurbana v Čadci, pohostinstvo Horal
v Klubine, Bufet u Medveďa v Oščadnici. Nad
bezpečnosťou účastníkov na trase dohliadali členovia HS – Kysuce – ďakujeme Vám.
Roman Minarovič

ťazstiev a 1 prehra.
Súťažné zápasy za MKŠS KNM odohrali: J. Pecháč, P. Švaňa, M. Zvarík, M. Kantorík, J. Brhel,
M. Kukučka, M. Mičiak, L. Galvánek, V. Špiriak,
M. Svrček, Ľ. Ševčík, J. Kubík a M. Králik. Potešiteľná je skutočnosť, že súťažné zápasy odohralo až 9 odchovancov KNM.
Mgr. Ľubomír Ševčík

Začiatok sezónY na výbornú
Prvá súťaž v tejto sezóne, na ktorej sa predstavili mažoretky Asanka pri MKŠS v KNM,
sa konala v susedných Čechách na Morave. 6.
ročník Podhostýnskeho pohára organizátori
pripravili na sobotu 12. marca v Bystřici pod
Hostýnem. Zúčastnilo sa ho 28 súborov zo Slovenska a Čiech, súťažilo sa v malých aj veľkých
formáciách s viacerými náčiniami (palička, pom

pom a mix). Asanky predstavili 19 nových choreografií a odborná porota ohodnotila skvelé
výkony. Dievčatá tak získali 18 medailových
umiestnení - 5 x zlato, 7 x striebro, 6 x bronz
a jedno 4. miesto. Štart do novej sezóny sa vydaril na výbornú. Dúfam, že sa celému súboru,
počas roka bude dariť minimálne rovnako dobre
ako na Morave.

Prvé úspechy Dreams
Tanečný súbor Dreams z KNM zahájil novú
súťažnú sezónu tiež účasťou na medzinárodnej súťaži Podhostýnsky pohár v Bystřiciach
pod Hostýnem. Naše dievčatá získali výborné
umiestnenia. V kategórii pom-poms obsadili
seniorky 1. miesto - trio senior (I. Baliarová,
M. Priečková, V. Tichá), 1. miesto získala aj
formácia mini senior, 2. miesto - veľká formácia kadet, 2. miesto - sólo deti (Liliána Poliač-

Zvesti

Antónia Vnuková
ková),
2. miesto - trio deti (Z. Bačová, G.
Solomonová, E. Petríková), 2. miesto - mini
deti, 2. miesto v kategórii trio junior (V. Chupáčová, S. Macášová, K. Ochodničanová), 3.
miesto - sólo senior (V. Tichá) a tri 4. miesta
získali so sólom v kategórii kadet Simonka
Maráčková, v kategórii duo kadet A. Hrubá
a M. Vlčková a v kategórii mini kadet.

Edita Ďuranová
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ŠPORT

Športový klub turistiky KNM pri MKŠS organizoval v dňoch 11. – 13. marca 6. ročník Diaľkového
turistického pochodu a ultrabehu Kysucká stovka. Tá je prvým podujatím 2. ročníka Slovenskej
ultratrailovej ligy. Trasa viedla z Radole, okolo Vadičovskej doliny, cez Ľadonhoru do Poviny, Starej
Bystrice, neskôr stúpala na Veľkú Raču a zišla
do Oščadnice. Z Oščadnice trasa pokračovala do
osady Kýčera, Čadce, cez Husárik, Chotárny kopec, Neslušu, Tábor do KNM. Parametre trasy 6.
ročníka Kysuckej stovky boli 127 km/5560 m+.
Túto trasu bolo treba prejsť v časovom limite 32
hodín. Počasie účastníkom veľmi neprialo, v noci
bola hustá hmla a dážď, v lesoch množstvo blata,
sneh na Ľadonhore a v oblasti Veľkej Rače. Na
štarte stálo 71 ultrabežcov a turistov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, celú trasu prešlo
45 účastníkov z toho 5 žien. Najrýchlejší účastník
prešiel 127 km vzdialenosť v čase 14:50 hod. –
Vít Otevřel (CZ), najrýchlejšia žena v čase 20:43

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

1.4. 2016
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu v počte vypožičaných kníh pre deti
a mládež v jeden deň. Nejde o súťaž ale
o podporu čítania detí a mládeže.

konto nadácie Liga proti rakovine. V našom meste organizuje Únia žien Slovenska
v KNM v spolupráci so strednými školami
v meste.

30.4. 2016, 17:00 h.
Námestie slobody
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavanie mája a bohatý
kultúrny program s folklórnym súborom
Jedľovina. Program a stavanie ďalšieho
mája pokračuje o 18:00 hod. na ihrisku na
Kamencoch pri pohostinstve Domček.

3.4. 2016
Súľovské skaly
Športklub turistiky KNM pozýva na turistiku na Súľovské skaly, Hlbocký vodopád
a Hričovský hrad.

KULTÚRNE SPEKTRUM

8.4. 2016, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
9.4. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným predstavením.
Predstavenie je určené osobám starším ako
18 rokov.
vstupné: 5 €
10.4. 2016
Deň pomoci prírode
Deň pomoci prírode - čistenie studničiek
v Kysuckej vrchovine
11.4. 2016, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
10. - 30.4. 2016
Mestská knižnica KNM
Les ukrytý v knihe
Celoslovenská kampaň ako prostredníctvom kníh poukázať na význam lesa
a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu
životného prostredia a súčasne na potrebu
samotného čítania. V rámci kampane sa
uskutočnia v knižnici rôzne podujatia.
15.4. 2016
Deň narcisov
20. ročník tradičnej finančnej zbierky na

29.4. 2016, 14:30 h.
71. výročie oslobodenia mesta
Kladenie venca a pietna spomienka
v mestskom parku k 71. výročiu oslobodenia mesta.

15.4. 2016, 10:00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Scénický tanec
7. ročník prehliadky a súťaže scénických
choreografií žiakov z celého Slovenska.

1.5. 2016
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na 15.
ročník podujatia Odomykanie Kysuckej
brány. Výstup na Rochovicu.

17.4. 2016
Strážovské vrchy
Športklub turistiky KNM pozýva na výlet
na Strážovské vrchy - Vápeč a Múzeum
obchodu v Klobušiciach.

1.5. 2016, 10:00 h.
Námestie slobody
Oslava 1. mája
Začiatok podujatia pred domom kultúry, prvomájový sprievod s mažoretkami
Asanka a dychovou hudbou Nová Kysučanka po Belanského ulici. Pokračovanie
kultúrneho programu na Námestí slobody.

17.4. 2016, 11:00 h.
Kysucká desiatka
11. ročník športového podujatia. Slávnostné otvorenie na Litovelskej ulici v priestore cieľa. Organizuje MKŠS a Atletický klub
KNM.
20.4. - 22.6. 2016
Kaštieľ Radoľa
Srdcom a rukami
Výstava prác žiakov Strednej odbornej
školy strojníckej v KNM.
24.4. 2016
100 jarných kilometrov
Športklub turistiky KNM pozýva na turistiku na Marťákovsky vrch a zároveň otvorenie podujatia 100 jarných kilometrov.

PRIPRAVUJEME NA MÁJ
9. - 15.5. 2016, Dom kultúry KNM
Zvláštní lidé
Výstava voskových figurín „Katastrofy
ľudského tela“. Kolekcia 27 exponátov
ľudských anomálií pochádzajúcich z múzea v Petrohrade.
20.5. 2016, 19:00 h., Dom kultúry KNM
Láááska
Divadelné predstavenie, v ktorej sa predstavia: Lenka Barilíková/Lucia Jašková,
Martin Mňahončák, Marek Majeský. Bláznivá komédia Muraya Schisgala.
vstupné: 12 €

24.4. 2016, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Kráska a zviera
MKŠS KNM a Divadlo na hojdačke pozývajú všetky deti na bábkovú rozprávku.
vstupné: 2 €
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