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Ponukah
letnýc v
táboro

ValérVendrinský

V znamení úspešných celoslovenských podujatí sa niesol mesiac marec 2016 v ZUŠ v KNM.
17. marca sa uskutočnil 14. ročník Akordeónového festivalu, na ktorý prijalo pozvanie 19 ZUŠ
z celého Slovenska a Českej republiky. Obdiv
divákov si získal hneď pri slávnostnom otvorení súťaže minuloročný absolútny víťaz Martin
Kršák z hostiteľskej ZUŠ, a potom sa už 60 súťažiacich pustilo do umeleckého zápolenia. Hlas
odbornej poroty ocenil i našich žiakov: akordeón,
sólová hra I. kat./strieborné pásmo Filip Kubaščík; III. kat./zlaté pásmo Matúš Hodas, bronzové
pásmo Vanesa Remišová; V. kat./víťaz kategórie
Denis Dubjel
heligónka, sólová hra/zlaté pásmo Daniel Burdiak
komorná hra/zlaté pásmo Vanesa Šedová, Viktória Šedová, Daniel Burdiak
Tohtoročným absolútnym víťazom súťaže sa stal
domáci Denis Marco Dubjel. Všetkým oceneným
a ich pedagógom srdečne gratulujeme. Poďakovanie za úspešnú organizáciu celého podujatia patrí
tímu pedagógov ZUŠ na čele s Mgr. art. Ivanom
Hudecom.
Ďalším významným
podujatím našej
školy bol

viac na str. 3

Kysucká desiatka

Čo nového v ŠKD
Suľkováčik?

V nedeľu 17. apríla doobeda sa konal
11. ročník športového podujatia Kysucká
desiatka. Atletické preteky sa tešia v našom meste obľube, veď tohto ročníka sa
zúčastnili takmer dve desiatky Kysuckonovomešťanov. Slávnostné otvorenie sa
konalo v priestoroch cieľa na Litovelskej
ulici o 11.00 hod. Na úvod sa prihovoril
primátor mesta Ing. Ján Hartel a riaditeľ

V mesiaci marec a apríl sa v našom školskom klube konalo viac zaujímavých
podujatí, s ktorými sa chceme s Vami
podeliť. Dňa 17. 3. 2016 nás navštívili
tety záchranárky zo Záchranného oddielu v Žiline. Neprišli samy, priviedli si so
sebou aj svojich
pomocníkov psíkov. Porozprávali
nám, ako vykonávajú svoju prácu
pri vyhľadávaní
a záchrane ľudí
počas povodní,
závalov, zemetrasení a pod.
Názorne
nám
v
priestoroch

viac na str. 11

viac na str. 7

Foto: ZŠ Nábrežná
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

V januári tohto roku Mesto KNM zaslalo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na základe výzvy o ich predkladanie v rámci operačného programu Kvalita životného
prostredia. Predmetná výzva je zameraná na
zníženie energetickej náročnosti verejných
budov. V rámci tejto výzvy bolo oznámené,
že táto je rozdelená podľa kategórií žiadateľov, pričom subjektom územnej samosprávy
je celkom vyčlenených 50 miliónov €. V rámci danej výzvy sme navrhli realizovať obnovu
jestvujúceho komplexu Materskej školy na
Ul. 9. mája. Jej komplex pozostáva z dvoch
výučbových dvojpodlažných častí a hospodárskej jednopodlažnej časti. Jej obnovu sme
odôvodnili výsledkami energetického auditu,
ktorý identifikoval jej nedostatočné tepelno-technické vlastnosti. Jestvujúce priestory
objektu, ktoré budú podliehať exteriérovej
obnove sú plne využívané. Samotná obnova
bude spočívať v sanácii pôvodných drevených, okenných a dverných výplní a osadení
plastových, v zateplení fasády, v zateplení
strešnej konštrukcie, v zateplení obvodového
plášťa, výmene vonkajších parapetných konštrukcií a v stavebných úpravách potrebných

pre zníženie energetickej náročnosti objektu
a bezbariérového prístupu. Samozrejme, aj
po tejto obnove objektu tento bude slúžiť
rovnakému účelu ako pred obnovou, a to pre
účely predškolskej výchovy. Samotná obnova
bude mať čiastočné časové väzby na stavbu
z dôvodu realizácie počas prevádzky materskej školy. Obmedzenie bude, v prípade realizácie výmeny drevenej výplne na murovanú,
v spojovacej chodbe jednotlivých objektov.
Pri realizácii zateplenia fasád a strechy bude
zabratá časť dvora materskej školy na zriadenie staveniska, použitie lešenia a nevyhnutých opatrení v rámci BOZP.
Doba realizácie je plánovaná na 6 mesiacov so
začiatkom v júli 2016 a koncom v decembri
2016. Rozpočet projektu počíta s celkovou
výškou oprávnených výdavkov 265 457 €,
pričom Mesto KNM sa bude z tejto sumy
podieľať 5 %, t. j.
sumou 13 272 €.
Požadovaná
výška
nenávratného
finančného
príspevku bude teda
predstavovať sumu
252 184 €. Treba
pripomenúť, že naše
mesto realizovalo
viacero investičných
aktivít zameraných
na zníženie energetickej spotreby, ako
napr. zatepľovanie

Komenského plakety v rukách
učiteľov

Pondelok 4. apríla sa niesol v slávnostnej atmosfére v sobášnej sieni Mestského úradu v KNM. Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor
mesta Ing. Ján Hartel v spoločnosti zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej a vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. Ladislava Vendrinského udeľoval Komenského plaketu.
Učiteľov navrhovali jednotlivé základné a materské školy v meste
a tiež základná umelecká škola a centrum voľného času. Hudob-

školských zariadení (všetkých troch základných škôl). V súčasnosti sa realizuje obnova
verejného osvetlenia a projektom zateplenia
Materskej školy 9. mája sa bude len pokračovať v nastolenom trende znižovania energetickej náročnosti v meste. Samotná MŠ
9. mája v súčasnosti poskytuje služby 188 deťom, ktoré sú rozdelené do 8 tried a zamestnáva 27 pracovníkov, z tohto je 17 pedagógov
MŠ. Vykazuje plné kapacitné obsadenie, dokonca v rámci zákonom povolených limitov
je počet detí v 7 triedach navýšený. Keďže
budova MŠ nie je doteraz zateplená a v minulom období nedošlo k výmene všetkých
okien, tak má problémy s vykurovacím systémom v celom areáli. Toto všetko prispieva
k zbytočne zvýšenej energetickej náročnosti,
preto budeme všetci radi, keď dôjde k úspešnej realizácii uvedeného projektu.

no-dramatický program si pre prítomných pripravili pedagógovia
zo ZUŠ KNM Mgr. Alena Ďuriaková, Adam Paskuda a Mgr. Anna
Vlčková so svojimi žiakmi z Literárno-dramatického odboru.
Mesto Kysucké Nové Mesto udelilo morálne ocenenie Plaketu
J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov:
Vilme Kantoríkovej – navrhla ZŠ Clementisova za celoživotnú obetavú pedagogickú prácu v školských službách.
Viere Vlčákovej – navrhla ZŠ Nábrežná za celoživotnú tvorivú
a obetavú prácu pedagóga v školských službách.
Mgr. Magdaléne Knihovej – navrhla ZŠ Dolinský potok za úspešnú
a tvorivú pedagogickú činnosť v rámci KNM a regiónu Kysúc.
Anne Falátovej – Navrhla MŠ Ulica 9. mája za úspešnú a tvorivú
pedagogickú činnosť v oblasti predškolskej pedagogiky.
Janke Macúšovej – navrhla MŠ Litovelská za celoživotnú pedagogickú prácu v materských školách, humánny a tvorivý prístup
v edukačnom procese detí a pri príležitosti životného jubilea.
Mgr. Alene Ďuriakovej – navrhla ZUŠ za obetavú pedagogickú prácu, profesionálny prístup k deťom, dlhoročné úspechy v oblasti hudobného školstva a verejno – prospešnú činnosť v KNM.
Márii Klušákovej – navrhlo CVČ za dlhoročnú a obetavú prácu
v mimoškolskej a záujmovej činnosti.
D. Š.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

2

ROČNÍK XXIII. • MÁJ 2016

i
Talentové skúšky
Základná umelecká škola KNM vyhlasuje talentové skúšky na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického
odboru v školskom roku 2016/17. Skúšky sa
uskutočnia v dňoch 9.–13. mája 2016 v priestoroch ZUŠ v čase od 12.00–16.30 hod. Na skúšky
je potrebné doniesť rodné číslo dieťaťa. bližšie informácie: www.zusknm.sk, č. tel.: 041/421 2106

Nová zubárka
Zdravotná starostlivosť pre pacientov zo
zdravotného obvodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo
MUDr. Jána Jakubčíka je zabezpečená novým
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
MDDr. Daniela Fedorková, s miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia Kukučínova ul. 2739, KNM, č. tel.: 0948/123 353
s termínom od 1. mája 2016.

Pre zdravotné problémy pani doktorky, ktorá
mala pre Kysučanov zabezpečovať zdravotnú
starostlivosť v odbore neurológia, nebude
možné vyšetrovať všetkých pacientov. Tých
žiadame o trpezlivosť.
Za informácie ďakujeme poslancom MsZ v KNM
Ivanovi Poláčkovi a Dušanovi Mičianovi.

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ
Mesto KNM podľa ustanovenia § 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Dolinský potok 1114/28, KNM.
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky spolu so zoznamom požadovaných dokladov sú zverejnené na webovom sídle mesta KNM www.kysuckenovemesto.sk/mesto/

Charita nie je Kysučanom cudzia

pracovné ponuky. Ďalšie informácie poskytne:
Mgr. Ladislav Vendrinský, Oddelenie školstva,
SVaZ, MsÚ KNM, č. tel.: 041/420 4187.

Prenájom priestorov
Mesto KNM oznamuje zámer prenajať nebytové priestory za účelom podnikania: v Dome
služieb na Vajanského ul. č. 221 v KNM
a v objekte polikliniky na Belanského ul. č.
1346 v KNM.
Presný popis miesta, výmera a ostatné podmienky ohľadom nájmu a zasielania ponúk
nájdete na webovej stránke mesta v časti
Mesto informuje alebo bližšie informácie
a obhliadku predmetu prenájmu je možné
uskutočniť po dohode so správcom nebytových priestorov KYSUCA, s. r. o., Matice
slovenskej 620, KNM, č. tel. 041/425 4515,
Ing. Zuzana Smolková, Bc. Pavol Korduljak
alebo 041/425 4501, sekretariát.
Lehota doručenia cenových ponúk: do 16. 5. 2016
do 15.00 hod.

zabezpečenie veľké ďakujem patrí Gymnáziu, Spojenej škole, Strednej odbornej škole
strojníckej v KNM za poskytnutie študentov
a členkám ZO Únie žien Slovenska KNM:
Škulcovej, Anteckej, Turčániovej, Bakošovej,
Podmanickej, Verlíkovej, Dadajovej, Králikovej, Pijákovej, Prškovej, Stuchlikovej, Majchrákovej, Púčekovej, Peťkovej, Straňavskej,
Ponechalovej a Bučkovej. Vypomáhali aj Vladimír Pršek a Pavol Ďurina.
Vďaka všetkým, ktorí podporili Deň narcisov, okres KNM prispel finančnou čiastkou
6 465,81 €, ktorá bola poukázaná na účet
Ligy proti rakovine.

Tento rok bol o to významnejší, že to bol už
20. ročník Dňa narcisov, ktorý každoročne
organizuje Liga proti rakovine. Do verejnoprospešnej zbierky sa zapojilo viac ako
16 000 obetavých dobrovoľníkov. Každý
z vás, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí trpia zákernou chorobou.
Vďaka vám sa priniesla pomoc onkologickým pacientom, lebo každý príspevok má
nesmiernu hodnotu.
Chceme sa poďakovať žiakom, študentom,
pedagógom MŠ, ZŠ SŠ, organizáciám, obča-

nom mesta a obcí a všetkým dobrovoľníkom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do verejnoprospešnej zbierky zapojili. Za organizačné

Spoločne čistili mesto

Deň Zeme pripadol tento rok na piatok
22. apríla, ale pedagógovia a školáci nezaháľali a využili každý pekný slnečný deň na konci apríla, aby si túto príležitosť aktívne pripomenuli. Tak ako v predošlé roky, po spoločnej
dohode si všetky základné, materské a stredné školy rozdelili mesto na časti a tie vyčistili
od odpadkov a iného neporiadku. Ruku k dielu pridali aj ZUŠ, CVČ a Špeciálna základná
škola. Výsledok ich práce, teda čisté trávniky,

nábrežie rieky Kysuce, okolie studničky či iné
miesta obľúbené na prechádzky, sú dôkazom
toho, že keď sa viacerí spoja pre spoločný
pekný cieľ, dosiahnu veľký výsledok. Žiaci,
študenti i deti vyzbieraný odpad vyseparovali, aby bolo všetko urobené správne.
Na druhej strane je škoda, že medzi nami je
stále dostatok ľudí, ktorí tento neporiadok
tvoria. Našli sme mnohé miesta, ktoré doslova vyzerali ako smetisko.

Úspešná jar
mladých umelcov

pásmo Simona Šutáková; III. kat. bronzové pásmo Alexandra M. Svrčková.
Mladým úspešným spevákom a ich pedagógom blahoželáme a za výborný priebeh a organizáciu celého
podujatia ďakujeme p. uč. Róbertovi Zbojovi a jeho
kolegom.
Ďalší celoslovenský úspech pre našu ZUŠ pripísala
v marci žiačka literárno-dramatického odboru Petronela Lukáčová. Dňa 22. 3. 2016 sa v bratislavskom divadle
Štúdio L+S konal slávnostný Galavečer, kde boli odovzdané ceny najúspešnejším umelcom súťaže Vyslanec

mieru 2016 v štyroch kategóriách: literárna, výtvarná,
filmová a žánrovo nevyhranená znázorňujúca ľudský
príbeh. Súťaž bola určená spoločne pre amatérskych
i profesionálnych umelcov zo Slovenska a Čiech. Víťazné literárne dielko Petronely Lukáčovej, ktorá získala
prvenstvo v kategórii do 20 rokov, nesie názov O tom,
aký je svet nespravodlivý. Gratulujeme, ďakujeme za
úspešnú reprezentáciu školy i nášho mesta a prajeme
ďalšie literárne úspechy!
ZUŠ Kysucké Nové Mesto

(pokračovanie zo str. 1)
už 21. ročník celoslovenskej súťaže Vokálna jar 2016.
Z prihlásených 17 ZUŠ sa v piatich kategóriách dňa
22. 3. 2016 predstavilo publiku 85 súťažiacich. Príjemná atmosféra, ku ktorej prispela aj inšpiratívna jarná
výzdoba koncertnej sály i celej školy, sa niesla celým
súťažným dňom. Po vyhlásení výsledkov sa z ocenení
tešili i žiaci našej školy: I. kat./strieborné pásmo Diana Suriaková, bronz. pásmo Marek Čulák; II. kat./zlaté

Zvesti
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Ponuka táborov CVČ
Centrum voľného času v KNM ponúka deťom možnosť rekreácie v letných táboroch:
Chorvátsko 2016 – detský tábor – Biograd na Moru
termín: 8. 7. – 17. 7. 2016
cena: 300 € (v cene zahrnuté ubytovanie v mobilných domoch pre 6 osôb s klimatizáciou, sprchou
a WC, doprava klimatizovaným autobusom, strava
5-krát denne s pitným režimom, poistenie a pobytová taxa).
Deti zažijú kúpanie v mori, slnenie, prechádzky, hry
a súťaže vo vode i na suchu.
Info-cyklo tábor – detský tábor – 14. ročník
Mošovce, okr. Turčianske Teplice
termín: 2.7. – 9.7. 2016
cena: 160 € (v cene ubytovanie v penzióne U Gazdu
v 2–3-posteľových izbách s WC a sprchou, stravo-

vanie 5-krát denne s pitným režimom, doprava batožiny a bicyklov autom, táborníci s vedúcimi budú
cestovať vlakom a poistenie)
Vedúca tábora je Anna Behúňová, dobrovoľný spolupracovník Roman Minarovič z ŠKT KNM. Každý
účastník musí mať vlastnú cyklistickú prilbu, bicykel
v dobrom technickom stave a funkčnosti. V prípade
záujmu môžeme vášmu dieťaťu bicykel zapožičať.
Túlavý autobus – tábor s dennou dochádzkou
termín: I. turnus 11. 7. – 15. 7. 2016; II. turnus
8. 8. – 12. 8. 2016
cena: 65 € (v cene cestovné, vstupné, 1-krát teplý
obed denne, materiál na činnosť a poistenie)
Okrem rekreačného oddychu je tábor zameraný na
spoznávanie Slovenska. Návšteva regiónu Turiec,
Liptov, Kysuce, mesta Bojnice, Žilina a iných krásnych miesta Slovenska. V rámci programu návšteva kúpaliska a rôznych historických, prírodných

SPRAVODAJSTVO

Znehodnotenie majetku mesta
V ostatných mesiacoch na zrekonštruovanej
ulici ČSA, ktorá je doplnená peknými lavičkami
vhodnými na relax a odpadkovými košmi, zmizlo
12 plechových vnútorných malých smetných košov. Ten, kto tento skutok vykonal, sa v zberných
surovinách pravdepodobne obohatil len o pár

drobných, oproti tomu, v akej hodnote škodu
spôsobil. Zapríčinil tiež to, že okoloidúci nemali
kam odpadky vyhodiť. Niektorí aktívni občania
z okolitých bytoviek, ktorým záleží na poriadku,
dočasne do košov dali plechové nádoby z farieb
či vrecia na odpad, a tým zabránili, aby odpadky

Spomienka na tradíciu

dole. Nakoniec sme sa väčšina stretli dole pod rampami a potom spoločne šli do horného kostola na
ukončenie a omšu. Chodil som tam ešte asi 8 rokov
a potom som šiel na základnú vojenskú službu, ale
ešte aj po vojne asi dva, tri roky som tu chodieval
s mojím kamarátom O. Tulcom, pokiaľ sme nezačali
chodiť s turistami ŠKT KNM na veľkonočný výstup
na Ľadonhoru, tiež pri tejto príležitosti.
A vtedy tu chodieval ešte nevysvätený kňaz p. Čuntala,
ktorý tu párkrát uskutočnil malú pobožnosť a vtedy
táto procesia ku krížu mala aj ten krásny duchovný nádych a rozmer vďaka nemu. Bolo by dobré, keby to zasa
malo túto podobu. Bolo to dosť, ráno ku krížu, potom
na omšu do Jakubovského kostola a potom domov
na autobus a z Horného Vadičova hore na Ľadonhoru
a cez celý hrebeň Stien do Radole a domov do KNM.
Rok 2016, som už trošku postarší a ten spánok je taký
horší, a tak som si povedal, že už keď sa nedá spať,
pôjdem na tradičnú procesiu. Stretol som kamarátov,
čo ešte stále chodia hore ku krížu ráno o 4.00 hod. ako
kedysi. Ráno, teda ešte v noci, som už nemohol spať
asi od 3.00 hod., oblečiem sa a už som pri Bille, ale nikde nikoho, telefonujem a dozvedám sa, že pre posun
času by som mal ešte čakať dosť dlho, a tak som šiel
hore sám, veď chodník poznám. Bola to paráda, totálna tma, pokoj, ticho, postupne blato a konáre z ťažby
pod nohami, pri lúči svetla čelovej lampy som šliapal
hore. Občas cez dosť hustú hmlu presvital slabo mesiac. Aby som sa nespotil, postupoval som pomaly
a pozeral som na malé svietiace a blikajúce zvieracie
oči, ktoré, ako rýchlo sa objavili, tak rýchlo aj mizli.
Postupne moju cestu začínal obveseľovať spev nejedného vtáčika, je to krása a radosť počuť ten raňajší
lesný chorál. Chodník bol dosť ťažko čitateľný, ale nie

Niečo o umierajúcej tradícií Kysučanov pri príležitosti najväčšieho kresťanského sviatku Veľká noc
a Zmŕtvychvstanie Krista.
Mal som asi 11 rokov, keď som sa dozvedel, že sa
chodieva nad ránom na Veľkonočnú nedeľu niekde
na kopec ponad mesto modliť sa ku krížu a ohňu.
Dozvedel som sa to od dobrého kamaráta a spolužiaka M. Kovalíka. Tu chodil aj jeho starší brat Igor
a vďaka nemu slovo dalo slovo, ráno bola stretávka
pri rampách pod Drevinou a hor sa smer ku krížu
pod Táborom. Hrozné to bolo, tma, nevyspatí, blato,
konáre, sviečka zhasla každú chvíľu, ale pomaly sme
predsa len došli ku krížu pod Táborom. Čakala nás
žiara ohňa ako božská žiara, čo zahreje dušu, ale aj
telo a obrovská vrava ľudí, ktorí sa ohrievali už pri
ohni a čakali na dochádzajúcich účastníkov.
Podľa rozprávania starších, chodievalo pri tejto príležitosti ku krížu ešte aj za socializmu údajne vyše
100 ľudí, celé rodiny. Potom keď išli späť, pod kopcom ich vraj čakal aj kňaz s baldachýnom, miništrantmi a hasičskou muzikou a ako spoločná procesia
prišli do kostola na sv. omšu. Vyzbierali aj oferu, ktorá potom išla na opravu kríža, jeho ozdobu a úpravu.
A tak som tam bol už aj ja. Konečne som sa mohol
zohriať pri teplom žiariacom ohni, ktorý založili tí
postarší. Pri kríži bola neveľká lúka, nie ako dnes.
Keď hore ku krížu vystúpili asi všetci, starší sa začali
modliť a ostatní sme len dopĺňali modlitby a vlastne
si začali ctiť pamiatku Zmŕtvychvstania Krista. Nakoľko som bol mladý a neskúsený, nevzal som si nič
na prezlečenie, ani teplý čaj, tešil som sa, že to už
končí. Pomaly začalo svitať a ľudia začali schádzať

zaujímavostí. V každom turnuse zabezpečený iný
program.
Letný tábor diabetických detí – Prievidza
termín: 1. 7. – 6. 7. 2016
Tábor DIA detí v spolupráci s OK DIAZIL Žilina
Mini Tvorivý svet – tábor s dennou dochádzkou
termín: 11. 7. – 15. 7 2016
cena: 50 €
Pre deti z mesta a blízkeho okolia, ktoré sú tvorivé,
majú fantáziu a chcú kreatívne tráviť prázdniny.
Letný tábor – Prievidza
termín: 8. – 13.8. 2016
cena: 150 € (v cene strava 6-krát denne, ubytovanie,
cestovné, vstupné na bazén, ZOO, poistné)
Prihláste svoje dieťa už dnes, kapacita táborov je obmedzená.
Prihlášky a ďalšie informácie v CVČ, od 9.00 do 17.00 hod.,
tel. č.: 041/4213294, cvcknm@cvcknm.sk

poletovali po ulici. Pracovníci Údržby mesta už
v týchto dňoch riešia tento problém a vyrábajú
náhradné plechové vnútorné koše, pretože originálne koše sú finančne nákladné.
Preto prosíme občanov, ak niekedy uvidia niekoho
ničiť majetok mesta, aby neodkladne kontaktovali mestskú políciu a tá by voči vandalom zakročila.

D. Š.
moc blatistý. Postupne som stúpal hore ku ceste zo
Škorčia, a tam na ceste som videl blikajúce červené
svetielko – zapálený kahanec. To človeka veľmi poteší, keď vidí a vie, že niekto tam hore už bol. Nabral
som hneď kopu vrcholovej sily, oduševnenia a radosti, lebo som vedel, že tam budú už ľudia a svetlo, ktoré
dá každému silu, vieru, odvahu… Aj tak sa stalo, už
na chodníku bolo pár rozsvietených kahancov, ktoré
človeka perfektne navádzali ku ohňu, ľuďom a krížu.
Najskôr bolo počuť ľudskú vravu, potom i vidieť žiaru
ohňa a obrysy postáv. Bol som prekvapený, že tu bolo
len päť ľudí. Zapaľujem tiež kahanec k ostatným už
horiacim pri ohrade kríža, ktoré zapálili už prítomní
a skalní bývalí Hornouličania. Neskôr došli dvaja verní – J. Bielek a P. Chorvát. Postupne sa začínalo rozvidnievať. Keď že už nikto ďalší neprichádzal, išli sme
sa všetci pomodliť. Predmodlievala p. Klobučnická
a ostatní sa pridávali. Je to taká veľkonočná symbolika a spomienka, akoby pri ranom prázdnom hrobe
Krista. V duchu sme si spomenuli na tých, ktorí už
medzi nami nie sú, kamarátov, priateľov, známych
a všetkých ostatných ľudí. Medzitým sa už rozbrieždilo a bolo tu včasné krásne ráno, ktoré vítal aj lesný
chór – spievajúce vtáky. Bolo okolo 5.30 hod. Odchádzam, aby som stihol ísť ešte do Jakubovského kostola na omšu a potom na turistickú akciu Veľkonočný
výstup na Ľadonhoru organizovaný Športklubom
turistiky KNM. Pevne verím, že o rok na Veľkonočnú
nedeľu sa pri kríži pod vrcholom Tábor stretneme vo
väčšom počte, a tak túto tradíciu nenecháme zapadnúť prachom, ale ju obnovíme, oživíme a zveľadíme
aspoň na pôvodnú úroveň. Preto vás všetkých pozývam už teraz.

T. B.
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Dňa 22. marca 2016 sa v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v KNM uskutočnila regionálna súťažná prehliadka detskej
dramatickej tvorivosti Deti deťom 2016. Do

Hrali sa s veršíkmi
Každý rok na jar sa konajú v materských
školách besiedky s recitáciou krásnych básničiek či príbehov. My v Mestskej knižnici
KNM sme boli zvedaví na tie najšikovnejšie
deti a najkrajšie básničky, a tak sme škôlkarov pozvali medzi nás.
V spolupráci s OZ Kysucká kultúra a šport

Pochúťky z lesa v knihe
Mestská knižnica sa už po
3. krát zapojila
do celoslovenskej kampane
Les
ukrytý
v knihe.
Tohtoročným cieľom bolo poukázať na význam
lesa ako zdroja zdravej výživy a zásobárne po-

tohtoročnej súťaže sa zapojilo 9 kysuckých
divadelných súborov, čo predstavovalo spolu
160 účinkujúcich. Na základe verdiktu odbornej poroty bolo udelené za okres KNM
1. miesto detskému divadelnému súboru
Didero pri MKŠS KNM s divadelným predstavením Funny Time. Predstavenie ukazuje zrkadlo dnešnej dobe, kedy mladí ľudia
uprednostňujú technické veci ako mobil,
počítač a iné virtuálne vymoženosti súčasnej
techniky a zabúdajú na knihy, hojdacieho
koníka, bábiky… Rútime sa do šťastnej budúcnosti, kde bude zábava, radosť, virtuálne
šťastie a bude chýbať obyčajné ľudské slovo,
dotyk ruky a Vianoce v kruhu rodiny.

Súbor postúpil do krajského kola Detský
divadelný medveď v Žiline, ktoré sa konalo 12. – 13. apríla. Jubilejný 20. ročník sa
niesol v znamení veľkého záujmu o detské
amatérske divadlo. Predstavilo sa 11 divadelných súborov zo Žilinského kraja. Náš
súbor získal 3. cenu v Kategórii detskej dramatickej tvorivosti. Členom súboru aj jeho
režisérovi PaedDr. Pavlovi Zátekovi blahoželáme.
Hru Funny Time v podaní súboru Didero
si budete môcť pozrieť v dome kultúry, termín bude zverejnený na webovej stránke
mesta.

sme usporiadali súťaž v prednese poézie
a prózy detí materských škôl z nášho mesta pod názvom Hravé veršíky. Prihlásilo sa
16 detí zo všetkých štyroch MŠ (Litovelská,
Komenského, 9. mája i Bud. Lehota). A veru
bolo sa na čo pozerať a čo počúvať. Hoci
vzrastom malí, ale umením veľkí škôlkari,
predviedli svoje zručnosti. Básničky a príbehy recitovali bez jedinej chybičky, z ru-

káva súkali dlhé texty a keď trebalo, menili
i hlas. Nezabudli sa na túto príležitosť náležite vyobliekať a počas súťaže tichučko sedeli a počúvali ostatných recitujúcich kamarátov. Veru, museli sme ich pochváliť, ťažko
sa hodnotili tí najlepší. A tak sme usúdili, že
sladkú a kreatívnu odmenu si zaslúži každý
z nich a pridali sme tiež diplom.

travín pre človeka a zvieratá. Pozvanie prijala ZŠ Dolinský potok v hojnom počte 40 detí
z prvého ročníka. Celé podujatie viedol lesný
pedagóg Ing. Ján Vojtek. Po úvodnom predstavení deti prečítali básničku z knihy od Ondreja
Nagaja: Básničkové pochúťky alebo pochúťkové básničky. Nasledovala prednáška o lese ako
gastronomickom zdroji lesných plodov, korenín
a byliniek, ale i mieste organizovania piknikov a opekačiek potravín prinesených v košíku
z domu. Reč prišla aj na dodržiavanie prísnych

pravidiel pri zakladaní ohniska a pri opekaní na
otvorenom ohni. Deti mali možnosť nakuknúť
do kuchárskych kníh a zostaviť jedálny lístok o 3
chodoch pre lesnú zver. Tento na atraktívne aktivity bohatý program zakončili deti vytvorením
stromu z papiera, ústrižkov kníh a gombíkov.
Tety knihovníčky ďakujú lesnému pedagógovi,
pani učiteľkám a ich žiakom za hodnotné podujatie a zmysluplné strávené dopoludnie v záhrade.
Jana Hrubá

Aprílová B4 so šibačmi
Kokom a Rokom
Sobotný večer patril v KNM Meste opäť kultúre.
Divadelníci Babylonskej štvorky potvrdili, že humorných nápadov majú stále dosť, keď im 9. apríla
vyšlo aj druhé tohtoročné vystúpenie na výbornú.
V prvej scénke sa predstavil nervózny majster, do
práce sa veľmi nehrnúci robotníci, trojnásobná
vdova a nechýbalo ani samopohybujúce sa lešenie.
Herci dokonca vytiahli na javisko aj dvoch komparzistov, ktorí situáciu ešte viac oživili. Zámená
zbraní spôsobila, že robotníci narobili podľa očakávaní viac škody než opráv a vystrašená vdova sa
z javiska doslova odsunula.
V druhej scénke prišla mužská časť divadelníkov do
skautského tábora, kde sa ich snažila nekompromisná

Kysuce Knihou Kysúc
V pondelok 25. apríla sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci konalo vyhodnotenie čitateľskej ankety Kniha Kysúc 2016.
Možnosť hlasovať za jednu knihu z beletrie a jednu odbornú knihu vydanú v roku

Zvesti

veliteľka prevychovať. Hľadanie potravy, uzlenie lana
a pobyt v divočine s vlkmi si však vypýtali život jedného zo skautov. Veliteľka nakoniec zvyšných zverencov
podcenila, a tí jej dopriali dlhý pád ako odplatu.
Výbuchy smiechu nechýbali ani v tretej scénke, ktorej témou bola nedávno aktuálna šibačka. Ženská

2015 mali aj čitatelia z KNM. Po sčítaní
6 694 platných hlasov sa medzi víťazov dostali aj Kysuckonovomešťania.
Martin Priečko – 4. miesto v kategórii náučná literatúra s knihou Socioekonomické
perspektívy rozptýleného osídlenia na Slovensku (126 hlasov)

D. Š.

D. Š.

postava bola samozrejme bezbranná voči oblievačke aj opíjačke. Na javisku sa s korbáčmi neobjavil
nikto iný ako raperská dvojica Koko a Roko. Svojich
priaznivcov potešili novými rýmami vloženými do
vlastnej skladby My dvaja (Život na Kysuciach).
O dobrú náladu mali diváci po celý večer postarané.
Kým sa herci pripravovali na jednotlivé scény, príjemnú klubovú atmosféru dopĺňala klavírnou hrou
a spevom Lady Marianna. Okrem toho boli na stoloch pripravené originálne nápojové lístky à la B4
a nechýbala ani možnosť položiť kvartetu zabávačov otázky. Tie potom herci, ako už býva zvykom,
výstižne zodpovedali v poslednej časti s názvom
Otázky z kýblika. Za svoje predstavenie si vyslúžili
standing ovation.

Dominika Chrastová

Mário Janík – 2. miesto v kategórii náučná literatúra s knihou Kysuce 1938–1945
(518 hlasov)
Ladislav Hrubý – 3. miesto v kategórii beletria s knihou Amulet, dvojzubec a Hiezdy
univerza (428 hlasov)
D. Š.
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KULTÚRA

Ocenenie mladých
divadelníkov


Z kroniky Kynologického klubu

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE

V Kysuckom Novom Meste pri ZVL pracovala ZO Zväzarmu pod vedením pána Miroslava Gatnera. Pracovník ZVL Peter Horák
inicioval u predsedu založenie kynologického klubu v meste, nakoľko cvičitelia služobných psov sa im venovali tam, kde sa im to
hodilo, napr. nad Drevinou, v Radoli, či na
Suľkove. Ustanovujúca schôdza novovzniknutého Kynologického klubu ZO Zväzarmu
pri ZVL, n. p., KNM sa konala 27. 5. 1976.
Zúčastnilo sa jej 13 pozvaných, ktorí ešte
v ten deň sa stali členmi klubu vypísaním
prihlášok a uhradením členského poplatku
15 Kčs. Prvú prekážkovú dráhu si urobili

Klubovňa, 1974

o dva týždne a tu Mária Kadová s Cirusom
obsadila 9. miesto a postúpili na majstrovstvá ČSSR v Mělníku ako zástupcovia Stredoslovenského kraja.
Dňa 2. 6. 1979 sa uskutočnil 1. ročník súťaže organizovanej ZO s názvom O kysuckú
valašku na ihrisku TJ Radoľa. Preteky organizovali pri príležitosti 34. výročia oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a zúčastnilo sa
ich 17 pretekárov. Hlavnú cenu si odniesol
pán Železník zo ZO Topoľčany. Súťaž O kysuckú valašku zaznamenala 10 úspešných
ročníkov, počas nich sa stali držiteľmi
kysuckej valašky aj členovia ZO v KNM
(1981 Anna Kocúrová s Britou, 1982 Vladimír Lengyel s Largo Othysom, 1983 Peter Mazúr s Largom Othysom, 1990 Igor
Mičák s Dinou)
Chovatelia psov sa zúčastňovali rôznych
aktivít pre deti, výstav, konferencií a súťaží venovaných chovu a výcviku po celom
Slovensku, napr. O banícky kahanec v Prievidzi, Bratislavský stopár, O putovný pohár

sami a postavili ju na zelenej lúke v Radoli
pod Ostrým. ZO zakúpila prvé rukávy, plechovú garáž a všetci sa pustili do terénnych
úprav a organizovania výcviku.
Od tohto roku sa členovia klubu stretávali
pri pravidelných výcvikoch, ktoré sa konali
dvakrát týždenne. Rozvoj klubu a cvičiska
prebiehal formou brigádnickej práce. Členovia ročne odpracovali aj 500 brigádnických hodín. Už v roku 1977 si vybudovali
vlastnú klubovňu, ktorá plnila úlohu skladu aj šatne.
Členovia klubu sa zúčastňovali na rôznych
súťažiach a zbierali úspechy. Ako prvý veľký
úspech je zaznamenaná účasť členky Márie
Kadovej s Cirusom z Hnúšte na krajských
vylučovacích pretekoch v Žiline v dňoch
15. – 16. júla 1978. Stala sa majsterkou
kraja a zabezpečila si tak postup na X. majstrovstvá SSR. Tie sa konali v Bratislave

nologickým klubom, organizáciou pracujúcou pod Združením technických a športových činností. Spoločenské zmeny zasiahli
aj do fungovania klubu. Bola sťažená chovateľská práca, nastali problémy ohľadom
vlastníctva cvičiska a budovania kotercov
na chov psov. A tak v histórii existencie organizácie bol rok 1991 zaznamenaný ako
neúspešný. Vznikli aj finančné problémy,
klub nedostal na svoju činnosť žiadne finančné prostriedky a prišiel o 2/3 cvičiska,
pretože táto časť pozemku bola vrátená
pôvodnému majiteľovi. Zaznamenali časté
vyčíňanie vandalov. Aj napriek týmto ťažkostiam najaktívnejší členovia cvičili pravidelne počas celého roka. Niekoľko rokov
neprehľadná situácia v organizovanej kynológii spôsobila ochabenie záujmu o chov
a výcvik psov. Posledný záznam v kronike
Kynologického klubu je z roku 1996 a hovorí o úspechoch na výstavách v tomto
roku.
Počas 21 rokoch svojej činnosti sa členmi
klubu a aktívnymi cvičiteľmi a chovateľmi
stalo niekoľko desiatok obyvateľov z nášho
mesta. Organizácia vychovala pod svojimi
krídlami úspešných pretekárov a milovní-

Na cvičisku, 1983

Hornícka demonstrace, Palipes, O pohár
náměšťského hradu a mnohých iných. Ďalší veľký úspech zaznamenal Peter Mazúr so
psom Largo OthyCirus z Hnúšte Petra Mazúra, 1978
som. Zúčastnil sa
vylučovacej kynologickej súťaže v rámci okresu, kraja,
SSR a postúpil až
na majstrovstvá republiky, kde 23. 7.
1983 obsadil veľmi
pekné 8. miesto.
Dňom 1. 7. 1990
zaniká
organizácia Zväzarmu a ZO
v KNM sa stala Ky-

kov psov. Mala dôležité miesto pri rôznych
spoločenských a vzdelávacích podujatiach
a najmä vo voľnočasovej činnosti.
D. Š.

Informácie a fotografie sú získané z kroniky
Kynologického klubu, ktorá je uchovávaná
v Mestskej knižnici KNM. Takéto kroniky,
hoci už zaniknutých organizácií, sú dôležitým
informačným zdrojom o živote v našom meste.
Ak skrývate vo svojich domácnostiach kroniky, fotografie, ocenenia a podobné dokumenty a máte záujem o ich zachovanie pre ďalšie
generácie, môžete ich priniesť do mestskej
knižnice. Veď jednou z úloh knižnice je práve
ochrana a uchovávanie dokumentov.
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Medzinárodná Noc
s Andersenom
Dnešná digitálna doba príliš nepraje čítaniu
kníh a stačí tak málo – pozitívny príklad.
A ten žiakom ZŠ Nábrežná poskytujeme aj
prostredníctvom medzinárodného podujatia
na podporu detského čítania Noc s Andersenom. Tento mimoriadne obľúbený rozprávkový projekt pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnil
u nás už ôsmykrát.
Novinkou tohtoročnej Noci s Andersenom
v ZŠ Nábrežná bola návšteva žiakov i pedagógov z partnerských škôl v Jablunkove
(ZŠ Jablunkov, Lesní a ZŠ H. Sienkiewicze
s poľským vyučovacím jazykom). Niekoľko

Andersen aj na Suľkove
V dňoch 1.–2. apríla sme si v ZŠ Dolinský potok už po štvrtýkrát pripomenuli život a dielo
významného dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena. Táto pekná akcia sa u nás teší veľkej
obľube a zapájajú sa do nej žiaci 5.–7. ročníka.
Organizácia bola opäť v rukách pani učiteliek
slovenského jazyka a literatúry: Káčerikovej,
Zátekovej, Dupákovej a Halúskovej. Pán učiteľ
Horos mal na starosti fotografovanie.
A keďže sa nám v predchádzajúcom roku páčila spolupráca s Mestskou knižnicou KNM, tak sme sa roz-

Ovocinári
z Clementisky
ZŠ Clementisova sa v mesiaci apríl stala hrdým
vlastníkom mladého ovocného sadu. Podnet
a poradenskú pomoc poskytol člen Slovenského zväzu záhradkárov pán Ing. Ivan Kuric, PhD.
Myšlienka založiť vlastný ovocný sad v areáli
školy našla materiálnu podporu vo vedení školy. Riaditeľ Igor Ševec zakúpil ovocné stromy,
kry a všetok materiál, potrebný na výsadbu
a údržbu záhrady. Najskôr však vedenie školy
vopred dalo pripraviť a ohradiť plochu určenú
na výsadbu ovocných drevín. Po vystavaní ohrady už celá akcia závisela od vyučujúcich technickej výchovy a ich žiakov. Pani učiteľky Uhrová,
Petrovová a Rentková s deťmi na hodinách tech-

Čo nového v ŠKD
Suľkováčik?
(pokračovanie zo str. 1)
telocvične ukázali vyhľadávanie predmetov
a ľudí. Najväčší zážitok sme mali, keď ukázali
svoje najväčšie prekvapenie, malého záchranára prasiatko Olivera.
Ďalšou akciou bola návšteva horského záchranára PhDr. Martina Priečku. Jeho práca je
podobná, pomáha zachraňovať, ale tentoraz
ľudí v horskom teréne. Ukázal nám spôsob
zlaňovania zo stromu na strom, ktoré si deti
aj osobne vyskúšali. V rámci praktickej časti
nám predviedol, ako poskytneme prvú pomoc pri poranení horných a dolných končatín

Zvesti

žiakov i pedagógov z našej školy vycestovalo
do Jablunkova.
V atmosfére túžby po poznaní, spolupráce
a priateľstva sme v našej škole strávili ďalšiu
nezabudnuteľnú príjemnú noc plnú literatúry, súťaženia, kreslenia, plnú dobrodružstva
a utužovania či nadväzovania nových priateľstiev. Zážitkom bola i nočná návšteva mestskej knižnice.
Deti počas noci z piatka na sobotu 1. apríla
sprevádzalo 9 pedagógov: Mgr. Adriána Ondrejášová, Mgr. Vierka Hmírová, Mgr. Slávka
Svrčková, PaedDr. Igor Drexler, Mgr. Alenka
Drexlerová, Mgr. Monika Mojtová (ZŠ Nábrežná) a Mgr. Andrea Franková, Mgr. Eva Lysko-

vá, Mgr. Blanka Suszka Szczuka (ZŠ Jablunkov).
Veľké ďakujem vyslovujem Rodičovskej rade
pri ZŠ Nábrežná, Brass Quartetu pod vedením pána Mgr. Štefana Zábojníka, pracovníčkam mestskej knižnice, pizzerii Viola,
Aďke a Domke, všetkým maminkám zúčastnených detí, zúčastneným kolegom z našej
ZŠ i z partnerských škôl, pánom školníkom,
vedúcej školskej jedálne a pani kuchárkam,
pani upratovačkám, Mgr. Ľ. Kultánovej,
Mgr. O. Štefankovej a žiakom z 5.C… i všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli. (fotografia
na titulnej strane)
Mgr. Monika Mojtová

hodli, že tomu nebude inak ani tento rok. Pracovníčky knižnice pre nás opäť pripravili zaujímavé aktivity,
ktoré sa žiakom veľmi páčili. Rozprávkovo naladení
sme sa z knižnice presunuli späť do školy. A pretože
bol už čas večere, tak sme sa posilnili, žiaci si vybalili
veci a netrpezlivo očakávali, čo sa bude diať ďalej. Na
žiakov čakala prvá úloha. Museli prejsť okolo rozprávkového stromu. Pri ňom čakali
dvorné dámy, ktoré im zadali úlohy.
Po ich zvládnutí
prešli cez magické

dvere a vstúpili do rozprávky. Tu sa pustili do druhej
úlohy, ktorou bola tvorba plagátu. Dokázali nám, že
Andersenove rozprávky majú v malíčku.
Čas ubiehal tak rýchlo, že sme sa ani nenazdali
a zaklopal nám na dvere spánok. Žiaci sa prezliekli
do pyžám a vliezli do spacákov. Keď už takmer zaspávali, objavila sa medzi nami vzácna návšteva.
A kto ňou bol? Navštívil nás sám Andersen! Porozprával nám o svojom živote a zaprial všetkým
krásne rozprávkové sny. Na druhý deň ráno sa žiakom síce vstávať veľmi nechcelo, ale aj rozprávky
majú svoj koniec.

nickej výchovy a tvorby životného prostredia začali doslova výkopovými prácami. V ílovitej a kamenistej kysuckej pôde to nebola žiadna hračka.
Starší chlapci však pracovali doslova s radosťou.
Počas prác mali žiaci možnosť pozorovať dážďovky a hmyz v pôde, zloženie kysuckej pôdy
a horniny priamo v teréne. Cennú pomoc pri
výbere samotných ovocných druhov a odrôd
poskytol pán Ivan Kuric a Záhradníctvo Gartner
Žilina, ktorým za spoluprácu ďakujeme. Zakúpili sme 4 hrušky, 3 slivky, 2 čerešne, 2 broskyne,
9 jabloní a 4 kríčky ríbezlí. Stromčeky bolo treba
urýchlene nasadiť a tento jednodňový maratón
zvládli žiaci so spomínanými vyučujúcimi na výbornú. Po výsadbe sme ešte na stromčekoch vykonali rez a natreli kmene proti škodcom.

Mnohí žiaci počas uplynulých týždňov pri práci v sade využili
svoje poznatky
z biológie, matematiky a geológie
v praxi. Do budúcna nám táto
záhrada pomôže
vo vzdelávacom
procese a znova
sa o niečo viac naplní krédo našej
školy „So školou do života“. Veď ZŠ Clementisova učí deti zúročiť získané teoretické vedomosti v praxi.

a spôsob fixácie pri poranení chrbtice. Najviac nás zaujala práca s vysielačkou, pomocou
ktorej sa vyhľadávajú zasypaní ľudia v lavíne.
Upozornil nás, akú obuv, odev a ochranné pomôcky máme používať pri zdolávaní náročného terénu a kedy je lepšie neriskovať.
Ku každoročným akciám patrí aj beseda s príslušníkom Mestskej polície v KNM. Tentoraz
k nám zavítal strážmajster Pučalík. Dozvedeli
sme sa, kedy môžu občania mesta požiadať
o pomoc mestskú políciu, aká je jej právomoc a pri akých zásahoch asistujú. Keďže
máme v ŠKD veľa psíčkárov, povedal nám, čo
máme mať pri venčení psíkov na verejnom
priestranstve. Vyskúšali sme si prácu prísluš-

níka polície pri zastavovaní áut, prácu s vysielačkou, vieme, ako sa oblieka nepriestrelná
vesta a na čo slúži. Taktiež sme mali možnosť
sadnúť si do auta mestskej polície a ujo Pučalík nám ukázal, ako sa dáva „papuča“ na koleso auta a ďalšie sankcie, ktoré používa pri
nesprávnom parkovaní.
Touto cestou by sa celý náš ŠKD pri ZŠ Dolinský potok chcel poďakovať záchranárkam
zo Žiliny, PhDr. Martinovi Priečkovi a taktiež
strážmajstrovi Pučalíkovi za príjemné zážitky, ktoré sme s nimi strávili, za názorné ukážky a množstvo informácií, ktoré nám o svojej
práci poskytli.

Mgr. Katarína Halúsková

Iveta Petrovová

Mgr. Dana Grajciarová
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SPOMIENKY
Dňa 19. 4. 2016 uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, babička
Juliana ŠKYBRAHOVÁ
S úctou a láskou spomína dcéra s rodinou
a synovia s rodinami.

Nič viac Ti nemôžeme dať,
len kytičku kvetov a tíško na Teba
spomínať…
Dňa 14. 4. 2016 sme si pripomenuli
5. výročie, kedy nás navždy opustila mama
a stará mama
Anna GAZDÍKOVÁ
S láskou a na Teba spomína syn a vnučky
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ani po roku bolesť v srdci neutícha,
v oku slza nevysychá,
osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 16. 5. 2016 si s láskou spomíname
1. výročie úmrtia manžela, otca a starého otca
Jozefa GOLISA
S láskou a úctou spomínajú manželka
Magdaléna, synovia Ľubomír a Daniel
s rodinami a ostatná rodina.

Bolesťou unavení tíško ste zaspali,
zanechajúc všetkých, čo Vás radi mali.
Aj keď ste odišli a niet Vás medzi nami,
v našich srdciach žijete stále s nami.
Dňa 25. 4. 2016 sme si pripomenuli
4. smutné výročie úmrtia
Oldřicha SÍTKA z Nesluše
a dňa 17. 5. 2016 si pripomenieme
14. smutné výročie úmrtia
Jaroslava SÍTKA z Nesluše.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Čas plynie, smútok ostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Melánia ŠEFÁROVÁ z Kysuckého Nového
Mesta,
dňa 21. 5. 2016 uplynie 10 rokov, čo si nás
navždy opustila.
S láskou a úctou spomínajú manžel Štefan
a dcéry s rodinami.

Dňa 31. mája 2016 si pripomenieme 1. smutné
výročie, keď nás navždy opustila mama, starká,
teta
Anna GAŠINCOVÁ
S láskou a úctou spomínajú dcéra Viera
s manželom, vnuci Ferino a Slavo, Ivet, Anetka.

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v našich srdciach a spomienkach zostaneš
navždy s nami.
Dňa 17. 5. 2016 si pripomíname 8. výročie
úmrtia môjho drahého syna
Stanka BRŠLÍKA
S láskou mama a bratia.

Zomrel si tichučko, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach ale žiješ stále spomienkami.
Dňa 23. mája si pripomíname prvé výročie
úmrtia nášho syna a brata
Milana PODPLESKÉHO
Modlitbu tichú odriekame a s láskou spomína
celá rodina.

Moja drahá mamička, dňa 22. 5. 2013 si
navždy zatvorila oči, a tým sa skončil náš
krásny pozemský vzťah lásky dcéry a matky.
Moja láska však pokračuje kyticou kvetov
na Tvoj hrob. Nikdy na Teba nezabudnem
a nikto Ťa už nenahradí.
Kto ste ju poznali, spomeňte si na
Kristínu PAPÁNOVÚ
S láskou na Teba spomína Tvoja dcéra Jana.

Drahí rodičia, čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 3. 5. 2016 si pripomíname piate výročie
úmrtia našej mamy
Eleny BEREŠÍKOVEJ
Dňa 13. 5. uplynie 9 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec
Rastislav BEREŠÍK
S láskou spomínajú dcéry a ostatná rodina.

Dňa 22. 5. 2016 si pripomíname nedožité
70. výročie narodenia
Milana PAJTÁŠA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

Zvesti
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Srdce si mal veľké ako kvet,
rodine, kamarátom pomohol si vždy a hneď.
Dal si aj to posledné, čo si mal,
za všetko si len vďaku vzal.
Ostali len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 7. 5. 2016 uplynie rok, čo nás opustil
Emil JANUŠ z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomína manželka, deti,
vnúčatá a pravnuk Samko a ostatná smútiaca
rodina.

Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť Vaše kroky v ňom.
Odišli ste spať,
plače každý, kto Vás mal rád.
Dali ste nám všetko,
mi už len kytičku kvietkov.
Dňa 25. 2. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Terézie GREŇOVEJ
a dňa 24. 2. 2016 nás opustil
Jozef GREŇO
Ďakujem všetkým príbuzným a známym,
susedom, priateľom, poľovníkom,
hasičom, včelárom, farárovi zo Snežnice
PhDr. Jánovi Vrbatovi, pohrebnej službe
Poštek za dôstojnú rozlúčku a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Dňa 22. 5. 2016 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Júliusa ADÁMKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

OPUSTILI NÁS
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

75 rokov
95 rokov
68 rokov
86 rokov
43 rokov
59 rokov
59 rokov
75 rokov
79 rokov
71 rokov
63 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Mária BALOGOVÁ
Štefánia ŠVÁBIKOVÁ
Anna CHLÁDKOVÁ
Amália ŠVAJDOVÁ
Jaroslav GAZDÍK
Anastázia KRÁĽOVIČOVÁ
Vladimír KRÁĽOVIČ
Jaroslava FACUNOVÁ
Anna TVRDÁ
Vladimír BANÍK
Rudolf ČADECKÝ

V máji 2016 uplynie 10 rokov, čo nás opustila
naša mamička a starká, učiteľka materskej
školy
Elena FRANCOVÁ (24. 5. 1929 – 4. 5. 2006)
a v júli 2016 si pripomenieme 19 rokov
od smrti nášho otca a starkého, kultúrneho
pracovníka Závodného klubu
Karola FRANCA (23. 12. 1918 – 26. 7. 1997)
S úctou a láskou spomínajú deti Beáta, Marta
a Ladislav a celá ďalšia rodina.

NARODENIE DETÍ

Daniel Gucký,
Alexandra Žúborová,
Eliška Kameniščáková,
Liliana Holtánová,
Šarlota Gazdíková,
Emma Najdeková,
Daniela Habalová,
Jakub Ozimý,
Tereza Ondrová

Dňa 8. 5. 2016 uplynie 10 rokov, kedy nás
opustil manžel, otec, starý otec, prastarý otec
Ervín ŠVAŇA z Budatínskej Lehoty
S láskou spomína manželka, syn a dcéry
s rodinami.

Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.
29. apríla sme si pripomenuli 4. výročie od
úmrtia
Petra GALVÁNKA z KNM
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v srdciach a v spomienkach ostaneš navždy
s nami.
Dňa 18. 5. 2016 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia našej mamy a starej mamy
Antónie VRÁBLOVEJ z Horného Vadičova
S úctou a vďakou spomínajú dcéra, nevesta
a zať s rodinami.

Zvesti

MANŽELSTVO UZAVRELI

Vladimír Švaňa a Gabriela Horvátová
Martin Čelko a Romana Doová

INZERCIA
•

Predám zrubovú chatku v Dieloch. č. t.: 0908/101 974
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Správne znenie tajničky z čísla 4/2016
znie: „…nestáva súcitným.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Ľudmila Košťanová, Matice
slovenskej 988, KNM – 6,00 €, 2. Marta
Piňáková, Clementisova 1036, KNM –
Ur, Zir,
Orr, han,
skonto

cín
(zn.)

dve
domáce
zvieratá

5,00 €, 3. Anna Veselá, Matice slovenskej 958, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať
v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky

prebrať sa lasicovitá
k životu
šelma

túlium
(zn.)

orgán
zraku

z čísla 5/2016 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 5. 2016.

vrchár

nemecká
rieka

samec
kravy

japonská
lovkyňa
perlorodiek

mĺkvo

základná
číslovka

hríb

zrážka
z ceny
tovaru

jarmok

1. časť
tajničky
st. kanad.
hokejista
volať,
po česky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

autor čierny drak
krížovky:
Jaroslav
Jablonský obilnina

EČV
Krupiny
zápisník
turecký
hostinec
kúpacia
nádoba

patriaci
Paťovi
kujný
nerast
Izabela
(dom.)

egyptský
boh slnka

časť tela
koval
lesklý
náter
radón
(zn.)

ocko

útes
(bás.)
osobné
zámeno

2. časť
tajničky
omotala
som (expr.)

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



5

Kafka: Láska je…
dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

5

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 4/2016 znie: „koláčiky“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Branislav Mrenka, Ochodnica 155. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM
v ktorýkoľvek pracovný deň od 9:00 do 17:00 h., najneskôr do 31. 5. 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. 5. 2016, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

B
B
B
B
B
B
B
B

1. Vodný hlodavec.
2. Pupok.
3. Stará mama.
4. Bliknutia.
5. Pobrežia.
6. Peňažný ústav.
7. Náboje do vzduchovky.
8. Stranou.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Juraj Vitko, bežec MKŠS – AK KNM, zabehol 14. februára v Barcelone polmaratón za 1:07:01. Slovenský atletický zväz
na základe toho, že dosiahol na tejto trati
najrýchlejší čas spomedzi slovenských bežcov (za r. 2015 a 2016), nominoval ho na
tohtoročné majstrovstvá sveta v polmaratóne. Tie sa konali v Cardiffe, hlavnom
meste Wallesu, v sobotu 26. marca. Juraj
cestoval na preteky priamo z dvojtýždňového sústredenia vo Vysokých Tatrách.
Polmaratónske majstrovstvá sveta už absolvoval v r. 2014 v Kodani, vtedy dobehol
na 88. mieste. V Cardiffe si Juraj umiestnenie výrazne zlepšil, veď v náročných podmienkach dobehol v čase 1:06:50 na veľmi
peknom 58. mieste. Z Európanov finišoval
devätnásty. Zo Slovákov skončil v histórii
MS lepšie len Róbert Štefko (dvakrát 29.,
raz 32.).
Bežci KNM štartovali 3. apríla na polmaratónskych majstrovstvách Slovenska, ktoré
sa konali v rámci podujatia ČSOB Marathon v Bratislave. Medzi mužmi dobehol
Branislav Šarkan v novom osobnom rekor-

Kysucká desiatka
(pokračovanie zo str. 1)
pretekov Mgr. Juraj Čierňava. Komentátorom
športových výkonov bol Vladimír Ochodničan.
Štartu sa zúčastnilo 96 atlétov z rôznych
krajín. Našim športovcom k pekným výkonom určite dopomohlo povzbudzova-

Turnaj v džude po
prvýkrát na Kysuciach
Už tradične sa 2. kolo
Turnaja olympijských
nádejí v džude odohrávalo v Žiline. 39. ročník však priniesol
zmenu. Po prvýkrát
sa organizácie chopil
klub Judo San KNM

de 1:09:23 na
výbornom treťom mieste. Za
druhým I. Pástorom (Košice) zaostal len
6 sekúnd. Ďalší bežec KNM
Lukáš Prívara
dobehol ôsmy
v novom osobnom rekorde
1:16:01. Výborne si počínalo
družstvo žien,
ktoré v zložení
Veronika Otrubová, Alena Pochybová, Adriana Vitková obsadilo druhé
miesto. Zvíťazilo družstvo Slávie STU Bratislava.
V nedeľu 17. apríla sa Juraj Vitko pokúsil
na maratóne v nemeckom Hamburgu splniť svoj olympijský sen. Limit pre účasť na
OH v Riu de Janeiro má hodnotu 2:19:00.
Juraj Vitko od začiatku pretekov sa držal
v skupine bežcov, ktorá držala potrebné

tempo, zaručujúce splnenie olympijského
limitu. Medzi 15 až 21 km bežci síce mierne
spomalili, ale tretiu desiatku zrýchlili a na
méte 30. km už Juraj bežal presne podľa
plánu. Ešte na 35. km dával jeho medzičas
nádej na pokorenie hranice 2:19. J. Vitko
však už od 30-tky bežal sám proti vetru, čo
ho stálo veľa síl. Postupnému poklesu tempa pomohlo záverečné stúpanie na 42. km,
v ktorom sa Jurajova strata prehĺbila. Aj
napriek tomu dobehol do cieľa v novom
osobnom rekorde 2:20:44 (zlepšil si čas
z MMM v Košiciach o viac ako 4 minúty).
Naposledy bežal z reprezentantov Slovenska rýchlejšie pred 10 rokmi olympionik
Marcel Matanin.
Vyjadrenie Juraja Vitka: „Som trochu
sklamaný, keďže limit nebol ďaleko. Zároveň však viem, že som do toho dal všetko
v rámci svojich možností. Škoda záverečných 12 kilometrov, ktoré som bežal celkom sám a v silnom protivetre, čo ma stálo
neskutočne veľa síl a, žiaľ, stratil som šancu zabojovať v závere o olympijský limit.
Ešte na 35. kilometri som si veril, ale vietor
a mierne stúpanie pochovali moju nádej“.

nie fanúšikov, niektorí mali aj pripravené
transparenty.
Desaťkilometrovú trať najrýchlejšie ubehol
a absolútnym víťazom sa stal Tomáš Kubej
z ŠK Muránska Dlhá Lúka s časom 33:37.
Za ním dobehol a na druhej priečke sa umiestnil s časom 35:01 Poliak Jan Wydra z MOK
Mszana Dolina. So stratou 58 sekúnd na tretej

priečke dobehol Peter Urbán z AK mesta Zvolen. So štvrtým najlepším časom dobehol prvý
Kysučan Peter Tichý (36:14). Najlepšou pretekárkou sa stala Katarína Paulínyová z AK ZŤS
Martin s časom 39:28 a najlepšou Kysučankou
Nikola Štefundová z MKŠS KNM (40:24), zároveň najrýchlejšia juniorka.
D. Š.

za výdatnej pomoci Oddielu džudo Slávie
ŽU Žilina a Judo clubu AC Uniza. Turnaj
podporila aj obec Rudina.
V sobotu ráno 19. marca 2016 sa športová
hala v Rudine zaplnila množstvom pretekárov zo Žilinského kraja, ale aj Trenčianskeho a Prešovského kraja. Dovedna ich bolo
161. Na štyroch tatami si svoje zručnosti
mohli vyskúšať pretekári vo veku od 6 do
16 rokov.

Klub Judo San KNM pripravil pre účastníkov turnaja prekvapenie v podobe elektronického riadenia súťaže, ktoré prispelo
k rýchlemu a bezproblémovému priebehu
súťaže. Posledné súboje boli vybojované
o 13. hodine, čo pri takomto počte pretekárov nebýva bežné.
Viac o turnaji na www.olympiada.slonik.sk
Stanislav Kuchár

Sezónu začali
s úspechom

Bola to veľká súťaž, na ktorej súťažilo okolo
päťdesiat mužských a ženských družstiev. Aj
napriek menším zaváhaniam sa podarilo ženám dosiahnuť čas 19,99 sekundy. Napokon
z ôsmich ženských družstiev získali krásne
druhé miesto. Ženy odštartovali sezónu veľmi sľubne a veria, že budú dosahovať také
výsledky, aké si zaumienili, preto im držíme
palce, nech sa im darí počas celej sezóny.
M. Gazdík

Ženy z DHZ Oškerda sa 2. apríla postavali
na štartovaciu čiaru. Zavítali na svoju prvú
hasičskú súťaž v sezóne na Oravu. Zúčastnila sa jej Jaroslava Mazúrová, Michaela
Mazúrova, Sofia Wasserbauer, Viktória
Mravcová, Simona Kubalová, Mária Mrvečková, Miroslava Mravcová a veliteľ DHZ
Milan Gazdík.
Pozvánka na majstrovstvá SR
Majstrovstvá SR mužov, žien, juniorov
a junioriek v behu na 10 000 m sa budú

Zvesti

Mgr. Milan Slivka

konať v našom meste. Usporiadateľom je
z poverenia Slovenského atletického zväzu
MKŠS – AK KNM.

Termín: 8. máj 2016 od 16:50 hod.
Miesto: Mestský štadión KNM
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20. 4. – 22. 6. 2016
Kaštieľ Radoľa
Srdcom a rukami
Výstava prác žiakov Strednej odbornej školy strojníckej v KNM.
30. 4. 2016, 17:00 h.
Námestie slobody
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavanie mája a bohatý kultúrny program s FS Jedľovina. Program pokračuje o 18:00 h. na ihrisku na Kamencoch.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 5. 2016, 10:00 h.
Námestie slobody
Oslava 1. mája
Prvomájový sprievod od domu kultúry s mažoretkami Asanka a dychovou hudbou Nová Kysučanka po Belanského ulici. Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí slobody o 10:30 hod.
vystúpením FS Drevár z Krásna nad Kysucou.
5. 5. 2016, 11:00 h.
Mestská knižnica KNM
Dejiny kresťanstva na Kysuciach
Prednáška o dejinách kresťanstva na Kysuciach s Mgr. Tomášom Koptákom PhD.
7. 5. 2016, 6:00 h.
Vodná nádrž Neslušanka
Rybárske preteky O pohár predsedu MO
MO Slovenského rybárskeho zväzu KNM
pozýva všetkých na rybárske preteky O pohár predsedu miestnej organizácie. V nedeľu budú chytať o svoj pohár aj mladí rybári.
8. 5. 2016
Svetový deň turistiky
Športklub turistiky KNM pozýva na výstup
na Veľkú Raču a Úpratiská.
8. 5. 2016, 14:00 h., Dom kultúry KNM
Majáles pre seniorov
Tanečná zábava a kultúrny program pre seniorov. Hrá hudobná skupina Štefana Beláka.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
8. 5. 2016, 15:00 h.
CVČ Sv. Jakuba
Deň matiek
Hudobný, divadelný a tanečný program
pre mamičky, v ktorom sa predstavia deti
a mládež z centra.

9. – 15. 5. 2016, 10:00–18:00 h.
Dom kultúry KNM
Zvláštní lidé
Výstava voskových figurín „Katastrofy
ľudského tela“. Kolekcia 27 exponátov ľudských anomálií pochádzajúcich z múzea
v Petrohrade.
Vstupné: deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia 2 €, dospelí 3 €, školské skupiny
1 €/osoba
13. 5. 2016, 7:00–10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
15. 5. 2016
Veľká Fatra
Športklub turistiky KNM pozýva na výstup
na Ostrú, Tlstú a do Blatnickej doliny.
16. – 20. 5. 2016
Mestská knižnica KNM
Rodinné balenie čítania
Každý rodič s dieťaťom a každé dieťa s rodičom môžu osláviť Svetový deň rodiny
(15. 5. 2016) v mestskej knižnici. Získajte
spoločne čitateľský preukaz zdarma.
19. 5. 2016, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
20. 5. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Láááska
Bláznivá komédia,
v ktorej sa predstavia: Lenka Barilíková/Lucia Jašková, Martin Mňahončák,
Marek Majeský. Z náhodného stretnutia sa
rozvinie komický dialóg o úspechu, kariére,
šťastí a naopak nešťastí a smole.
Vstupné: 12 €
22. 5. 2016
Pomoc značkárom
Prechádzka Javorníkmi a Turzovskou vrchovinou a značkovanie turistických ciest
a chodníkov. Organizuje ŠKT.

25. 5. 2016, 9:00–15:00 h.
Deň slnečníc
Charitatívna akcia Deň slnečníc – KROK
so sclerosis multiplex pred budovou Klubu
75 a v uliciach mesta zameraná na podporu
ľudí trpiacich touto chorobou.
26. 5. 2016, 17:00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Absolventský koncert a výstava
Absolventský koncert žiakov ZUŠ KNM
spojený s absolventskou výstavou žiakov
výtvarného odboru.
27. 5. 2016, 16:00 h.
Mestská knižnica KNM
Zem & Vek
Beseda k časopisu ZEM&VEK so šéfredaktorom Tiborom Eliotom Rostasom, autorom
kníh Mlčanie a jeho zástupcom Mariánom
Benkom.
1. 6. 2016, 15:00 h.
CVČ Sv. Jakuba
Deň detí
Zábavno-tvorivo-súťažný deň.
1. 6. 2016, 15:00 h.
Námestie slobody
Koncert populárnej hudby
ZUŠ KNM pozýva na III. ročník koncertu
skupiny In comma.
2. 6. 2016, 9:00–15:00 h.
Mestská knižnica KNM
Čítajme si…
Najpočetnejší detský čitateľský maratón,
9. pokus o prekonanie oficiálneho slovenského rekordu v čítaní detí v jeden deň
v stanovený čas. Pozývame všetkých rodičov aj deti. Otvorenie programu s cestovateľom a spoluautorom knihy Lada svetom
Mgr. Matejom Fabšíkom.
5. 6. 2016
Námestie slobody
Medzinárodný deň detí
13.00 hod.
Cesta rozprávkovým mestom
17.00 hod.
rozprávka Zlatovláska
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