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Odchyt
líšky
úspešný

ValérVendrinský

Florbalistky
majsterkami Slovenska
Dve odchovankyne Florbalového klubu
MŠK KNM v súčasnosti hosťujú v ŠK98
Pruské. A práve ako hráčky tohto klubu získali svoje najnovšie úspechy.
Andreu Šidlovú oslovil tréner ŠK98 Pruské Vladimír Gábor ešte pred sezónou
2014/2015. Keďže sa chcela športovo posunúť ďalej, túto ponuku prijala. Hoci adaptácia na nové prostredie, trénerov a hráčky
bola náročná, neľutuje to. Dokonca o rok
neskôr do tohoto tímu pribudla ďalšia Kysučanka Alexandra Kocúrová.
Ich rozhodnutie na hosťovanie v inom tíme
ovplyvnilo aj to, že ŠK98 Pruské je dlhoročný účastník slovenskej ženskej extraligy
a už po prvej sezóne skončil tretí v tejto
súťaži. V sezóne 2015/2016 sa obe, ako
členky tohto florbalového klubu, stali majsterkami Slovenska. Obe sa vďaka svojim
výkonom vypracovali do kádra reprezentácie Slovenskej
republiky.
Ako
členka slovenskej
reprezentácie
vo florbale žien
vycestovala do
fínskeho mesta
Tampere, kde sa
konali majstrov-

viac na str. 11

Rybári majú za sebou
ďalší ročník pretekov

Zvíťazili S Robotom

V sobotu 7. mája sa pri brehoch Neslušanky stretli dospelí rybári. Ryby sa nenechali dlho prosiť a prvý kapor zabral
už dve minúty po začiatku. Na netradičnom mieste a z najhlbšej vody ho vylovil
Ján Ertel. Krásne počasie však dalo tušiť,
že ryby sa budú chytať hlavne pri prítoku.
Táto rybárska teória sa nakoniec potvrdila

Zaujímavé veci sa nedejú len v športe
alebo politike, ale aj v školstve. Obzvlášť
v technicky orientovaných školách sa
človek môže stretnúť s projektmi, ktoré
dokazujú vysokú úroveň nášho škol-

viac na str. 11

viac na str. 7
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO
v ranných hodinách boli namerané zvýšené koncentrácie tejto látky v rozmedzí
17–74 mernej jednotky.
Z výsledkov merania ďalej vyplýva, že pri
oxide dusičitom (NO2) boli denné priemery
v rozmedzí 3–55 mernej jednotky a jednohodinové údaje sa pohybovali v priemere
v rozmedzí 1–117 mernej jednotky, pričom
nebolo zaznamenané žiadne prekročenie
jednohodinovej limitnej hodnoty. Pri tejto
látke sú primárnym zdrojom motorové vozidlá (výfukové plyny), ale tiež emisie spalín
zo spaľovacích procesov, predovšetkým z veľkých zdrojov.
U polietavého prachu PM10 a PM2,5, ktorým
názvom chemici označujú mikročastice, ktoré vznikajú výhradne ako produkt ľudskej
činnosti pri spaľovacích procesoch, tavení
rúd, ale taktiež z pôdy zbavenej vegetačného
krytu, boli výsledky meraní
nasledovné:
Počet prekročení denného
priemeru PM10 bol 6 (povolený počet je 35-krát za celý kalendárny rok). Denné priemery sa pohybovali v rozmedzí
11–76 mernej jednotky. Jednohodinové koncentrácie boli
v rozmedzí 3–189 mernej jednotky. U polietavého prachu chemickej značky PM2,5 sa
denné priemery pohybovali v rozmedzí
7–54 mernej jednotky
a jednohodinové koncentrácie boli v rozmedzí 3–129 mernej
jednotky.
Všetky tieto výsledky monitoringu sme
Požičiame vám až 10 000 € bez
zaslali odborom žizbytočných poplatkov a na čokoľvek.
votného prostredia
Okresného
úradu

Na začiatku tohto roka mesto KNM požiadalo Ministerstvo životného prostredia o meranie čistoty ovzdušia. Túto našu požiadavku
ministerstvo posunulo SHMÚ, odboru monitoringu emisií a kvality ovzdušia, ktoré
aj predmetné meranie uskutočnilo mobilnou monitorovacou stanicou od 24. 2. 2016
do 19. 4. 2016.
V našej požiadavke zaslanej na ministerstvo
(ktorú ministerstvo postúpilo SHMÚ) sme
požadovali, okrem iného, nastaviť meranie
nasledovných látok: oxid siričitý SO2, oxid
dusičitý NO2, polietavý prach PM10 a PM2,5
a iné. Z pochopiteľných dôvodov sme nezverejňovali uskutočňovanie predmetného merania, aby sme získali objektívnu informáciu
o kvalite ovzdušia v KNM.
Z výsledkov merania vyplýva, že u oxidu siričitého (SO2), na ktorého produkcii má hlavný podiel ľudská činnosť, hlavne spaľovanie
fosílnych palív, tak pri priemyselných procesoch, či pri domácom kúrení, ktorý dráždivo
pôsobí na sliznice dýchacích ciest, že nebolo
zaznamenané žiadne prekročenie jednohodinovej limitnej hodnoty a ani denného priemeru. Jednohodinové údaje sa u tejto látky
pohybovali v rozmedzí 1–14 µg.m-3 mikrogramov na m-3 (ďalej len mernej jednotky),
pričom povolený limit predstavuje hodnotu
125 mernej jednotky. Len dňa 19. 4. 2016

Vybavíme vám
výhodnú pôžičku

Finančné centrum v OC Mirage Žilina

0949 568 163
Volajte
Denne 9.00 – 20.00 hod.

KNM i Okresnému úradu Žilina a tiež Inšpekcii životného prostredia Žilina, aby ich
využili v rámci služobnej potreby.
Ešte v roku 2015 sme požiadali Pozemkový
a lesný odbor Okresného úradu Žilina o povolenie lovu poľovnej zveri – líšky na nepoľovných pozemkoch mesta KNM. K tomuto nás viedla skutočnosť, že v rôznych,
aj obytných, miestach nášho mesta sa líška
objavovala a občania nás na jej existenciu
často upozorňovali. Mestskí aj štátni policajti mali líšku viackrát na muške, ale treba
jednoznačne povedať, že je dosť nebezpečné
používať strelnú zbraň v obytných zónach
mesta, kde bola táto spozorovaná. V apríli
tohto roku sme na základe už spomínanej
žiadosti, ktorá bola viackrát dopĺňaná, konečne dostali z okresného úradu rozhodnutie, ktorým tento úrad povoľuje mimoriadny
lov tejto zveri – líšky hrdzavej, bez
rozdielu veku a obmedzenia počtu
na nepoľovných pozemkoch. V tomto rozhodnutí úrad vykonaním lovu
poveruje Poľovnícke združenie Šerkov so sídlom v KNM. Dňa 6. mája
tohto roku pracovníci mesta požiadali o súčinnosť práve toto združenie, pretože sme prijali oznámenie
od občana KNM z Neslušskej cesty, že jeho
pozemok navštívila nadránom líška, ktorá
ulovila niekoľko sliepok, pričom pri tomto
love bola na mieste aj odfotografovaná. Ešte
v ten deň sa umiestnila pasca práve na pozemku, na ktorom líška usmrtila spomínané
sliepky. Na druhý deň nadránom sa líška do
pasce chytila. V týchto dňoch skúšame pasce
nastaviť aj na iné miesta, pretože je viac ako
pravdepodobné, že ich je v meste a okolí viac.
Len by som chcel poprosiť občanov nášho
mesta, aby ich neprikrmovali, pretože takýmto spôsobom ich budeme vyháňať z nášho mesta veľmi dlho.

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Mgr. František ŠERÍK, nezávislý kandidát (volebný obvod č. 4, ulice: Vajanského,
Murgašova, Družstevná, Litovelská, Matice
slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny)
Ste nováčikom v komunálnej politike. Čo
vás priviedlo k rozhodnutiu vstúpiť do komunálnej politiky?
Už pred mojim zvolením som svojim voličom
a verejnosti vyznal, čo ma priviedlo ku rozhodnutiu vstúpiť do komunálnej politiky, teda zaujímať
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sa o veci verejné, ktoré vplývajú na náš život.
V pozícii poslanca je skrátená cesta na predkladanie nielen mojich stanovísk a stanovísk
mojich voličov, ale aj všetkých, s ktorými prichádzam do styku. Počúvam ich názory a konfrontáciou s faktami dávam podnety, ktoré smerujú
k riešeniam.
S akými predsavzatiami ste vstupovali
do tohto volebného obdobia?
Mojím najzákladnejším predsavzatím vstupu
do verejnej činnosti je moja realizácia pri riešení občanov mesta potrebných zmien, nových
náležitostí a odstraňovania problémov. V prvom rade, a nielen preto, že som otcom dvojročného syna Mateja, celkom logicky vidím potrebu a cesty pre zabezpečovanie jeho výchovy, čo
bezprostredne vyžaduje dostupnosť predškolských zariadení, zlepšenie ich kvality a zosúladenie v celom školskom systéme. Mám navyše
pedagogické vzdelanie, a nielen preto, no tejto
problematike rozumiem.
Súčasný stav v KNM, žiaľ, nie je prispôsobený
moderným prístupom v pedagogickej činnosti.
Tým je najmä odstraňovanie bariéry za účelom
vytvárania charakteristiky a cieľov predškolských zariadení so základným a naň nadväzujúcim školstvom. Život nie je jednofarebná
a jednoduchá spojitosť s výchovou nových ľudí.

OZNAMY
Pozvánka na zasadnutie MsZ KNM
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
bude konať dňa 9. júna o 13.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v KNM. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť

V rôznych podmienkach si vyžaduje rôzne
riešenia, ktorých menovateľom by malo byť
dynamické využitie súčasných kapacít, najmä
využitím spájania predškolských so školskými
zariadeniami, až po prípravu pre konkrétny život a zamestnania s využitím nadania.
V závislosti s touto témou ma najviac pália statické názory a prekonané riešenia zabezpečenia
tejto problematiky. Výsledkom tohto stavu je
takzvaný nedostatok predškolských zariadení, nedostatok žiakov v základných školách,
pomaly štartujúce duálne vzdelávanie, ktoré
zabúda na starostlivosť o návyky, zručnosť,
a takú prípravu, akú už v histórii školstvo poznalo. V neposlednej rade všetky splnené a nesplnené podmienky pre výchovu ovplyvňujú aj
pôrodnosť, či zamestnanosť, čo je odrazené aj
v stupni životnej úrovne. Aj keď je nevhodné
polopate túto problematiku vysvetľovať, zvážil
som za potrebné prehlásiť: „Každá budúca matka, alebo aspoň prevažné množstvo z nich, je
zodpovedná a kalkuje podľa toho, aké vidí podmienky pre svojho potomka.“ Venujem sa preto,
podľa možností, ovplyvňovaniu rozhodujúcich
činiteľov v tejto oblasti s cieľom aspoň trochu
skorigovať tendencie postavené proti pokroku.
Ste členom Finančnej komisie. Aké problémy najčastejšie riešite, prípadne, aké

nedostatky v tejto oblasti v našom meste
vidíte?
Pri zadeľovaní práce do komisií mi bola daná
dôvera pracovať v komisii finančnej. Aj keď nie
som vyštudovaný ekonóm, už pri podnikaní
mojej mamy a mojom som preštudoval, no aj
prakticky nadobudol základné informácie a legislatívne normy vyúsťujúce do návyku správania sa ako hospodár. Podľa zásad manažérskeho
spôsobu práce som venoval prevažne množstvo
času na štúdium súčasného stavu celého finančného programu mesta viditeľného v rozpočte.
Taktiež som sa oboznamoval s najviditeľnejšími kauzami, ktoré boli často podľa záujmu
zverejňované a sú prístupné každému občanovi, ako neutajované v závislosti na jeho záujme.
Nekonkretizujem žiadnu z nich, ale vytvára
sa vo mne názor, že niektoré z káuz nelogicky
skončili tzv. pod kobercom. Občania sa veľakrát
pýtajú neinformovaní o detailoch hospodárenia
s financiami mesta a ja vďačne o nich informujem a pri nedostatku informácií som požiadal
kompetentných, ako napr. kontrolóra mesta,
o ich doplnenie. Je to veľmi náročná a citlivá
práca, pri ktorej robím všetko pre to, aby som
neublížil príslušným aktérom, ale zároveň prospešne pripomenul podstatné nedostatky, na
základe kvantifikácie financií.

prinesie na svojom TV kanáli spoločnosť
Antechnet, s. r. o. Podrobný program rokovania bude zverejnený na webovej stránke
mesta.

v Kysuckom včelíne Povina. Konať sa bude
14. – 17. júna 2016.
Na podujatí pôjde o tvorbu drevených objektov a plastík z dreva, dekoračnú maľbu
na kameň a drevo s cieľom esteticky a obsahovo dotvoriť exteriér Kysuckého včelína
v Povine. Účastníkmi sú 14–15-roční žiaci
výtvarného odboru ZUŠ v KNM.

Pozvánka do včelína
ZO Slovenského zväzu včelárov KNM
a ZUŠ KNM vás pozývajú na Výtvarný plenér

Ponuka táborov CVČ Sv. Jakuba
Centrum voľného času sv. Jakuba na leto
pripravilo pre deti zaujímavú ponuku táborov s dennou dochádzkou.
• 30. 6. – 3. júl 2016 Mládežnícky pobytový tábor – čas strávený pri opekačke,
speve, turistike a hrách. Pre mládež nad
14 rokov.

Nová lávka v lesíku
Zamestnanci Údržby mesta zhotovili a osadili novú lávku v lesíku na sídlisku Kamence. Stará, ktorú taktiež
vyrobil v minulosti pracovník údržby, už neplnila svoju funkciu.
Po novej lávke môžu
bezpečne prechádzať
mamičky s kočíkmi,
cyklisti i ostatní obča-

Zvesti

• 6. – 8. júl 2016 Škôlkarik – bohatý
program pre deti od 3–5 rokov.
• 11. – 15. júl 2016 Týždeň objavov – nové miesta a nové zážitky pre žiakov 1. – 6. ročníkov
• 18. - 22. júl 2016 Divadelný tábor – pre
tých, čo chcú vyskúšať divadlo a sú žiakmi 2. – 7. ročníkov
nia, ktorí do lesíka
chodia za relaxom.
Dáša Jakubcová

• 25. – 29. júl 2016 Centráčik – súťaže,
hry, hľadanie pokladu, výlety pre žiakov
3. – 6. ročníkov
• 1. – 5. august 2016 Bambino – pestrý
program pre 5 až 7-ročné deti
kontakt:
Jesenského 2928,
KNM alebo
0911/176 111

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
SOBOTA

4. 6. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

5. 6. 2016

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

11. 6. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

12. 6. 2016

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

18. 6. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

19. 6. 2016

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

25. 6. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

26. 6. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
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Zelená hliadka Kysuce
Skupina mladých ľudí pravidelne organizuje
stretnutia, ktorých cieľom je skrášľovať naše
okolie. Svojou činnosťou chcú tiež motivovať
mládež k dobrovoľníckej aktivite na ochranu
životného prostredia. Na svojich stretnutiach čistia od odpadkov vždy inú časť mesta
a odpad samozrejme vytriedia, aby mohol ísť
na recykláciu. Posledné stretnutie sa konalo
v sobotu 21. mája, úlohou desiatky mladých
účastníkov bolo zbaviť smetí breh rieky Kysuca. Každý, kto čo i len okom zavadil na
miesto za Lidlom, vie, že to nebola ľahká

úloha. Na jednom mieste sa stretávajú milovníci alkoholu a z nábrežia si urobili smetisko. O vrecia s vyseparovaným odpadom
sa následne postarala Údržba mesta. O tom,

SPRAVODAJSTVO

Asanky získali
11 titulov
Počas ostatného aprílového víkendu sa konali Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom
športe v Malackách, kde nechýbali ani mažoretky zo súboru Asanka z KNM. Dievčatá
sa celý rok svedomite pripravovali a v silnej
konkurencii 35 súborov z celého Slovenska
získali krásne umiestnenia, ktoré im zabezpečili postup na Majstrovstvá Európy a MS
2016.
Tituly Majstra SR 2016 a zlaté medaily získali: duo baton kadet – Zuzana Stoláriková a Simona Šutáková, malá formácia mix
junior
I. Vicemajster SR získali: duo baton
junior – Slávka Podpleská a Kristína Stolári-

Športom k lepšiemu
zdraviu
V stredu 18. mája zamestnanci zo ZpS
a DSS KNM pripravili na detašovanom pracovisku DSS Litovelská podujatie Športom k lepšiemu zdraviu. Cieľom športovej akcie bola
propagácia športových aktivít seniorov, ktoré

ková, malá formácia flag senior, veľká formácia mix junior, veľká formácia mix senior
II. Vicemajster SR získali: malá formácia baton kadet, trio baton senior – Alžbeta Trúchsú dôležité v ich rehabilitačnom procese. Projekt bol vypracovaný pod záštitou mesta KNM,
ktoré túto športovú akciu finančne podporilo.
Akcie sa zúčastnilo sedem zariadení ŽSK: DSS
a ZpS Horelica, Čadca, ZpS a DSS Žiarec, Čadca, ZpS a DSS PARK, Čadca, CSS Straník, Žilina, ZpS a DSS Harmónia, Žilina, CSS Fantázia,
KNM a domáce zariadenie ZpS a DSS KNM.
Súťaž otvorila pani riaditeľka Mgr. Denisa
Smreková, hosťom sa prihovoril aj primátor
mesta Ing. Ján Hartel, ktorý prijal pozvanie
na toto športové podujatie. Súťažiaci si zmerali sily v piatich športových disciplínach:
štafetový beh cez prekážky, hod šípkami, beh
s loptou medzi kolenami, hod loptou na cieľ
a vedomostná disciplína, ktorej okruh otázok
bol z majstrovstiev sveta v hokeji.

Matky mali sviatok
Matky nosia svoje deti v náručí krátko, ale
v srdci celý život. S týmto mottom, aktuálnym
pre druhú májovú nedeľu, sa rozišli členovia
KDH po KNM, aby ženám a matkám rozdali
kvety, ako znak vďačnosti a úcty. Túto tradíciu si hnutie drží od svojho založenia. Aj keď
sa momentálne nenachádza vo vysokej politike, ideál materstva a úcty k ženám je strane
veľmi blízky. Po akcii v meste bolo pre členky

kde a kedy sa koná ďalšia akcia sa dozviete
na facebooku, hľadajte Zelená hliadka Kysuce. Stačí ak si prinesiete dobrú náladu
a chuť urobiť niečo dobré pre svoje prostredie, vrecia a rukavice
sú zabezpečené. Aktivity sú určené pre
každého bez ohľadu
na vek. V budúcnosti
chce Zelená hliadka
Kysuce rozšíriť svoju
pôsobnosť ja na širšie
okolie mesta.
D. Š.
la, Rebeka Panáková
a Laura Javoríková,
malá formácia baton
senior, solo 2 baton
senior – Lucka Čelková, veľká formácia kadet baton
Touto cestou sa chceme poďakovať Mestu KNM a MŠKS.
Dievčatám ďakujeme
za peknú reprezentáciu súboru a mesta
a samozrejme rodičom za podporu počas celého roka.
vedúce súboru
Foto: archív súboru Asanka
Aj keď nám počasie neveľmi prialo, zábava bola
výborná. Po absolvovaní všetkých športových
disciplín sme si pochutili na kotlíkovom guláši
a čapovanom nealko pive, ktoré nám do súťaže
daroval poslanec ŽSK a mesta KNM Dušan Mičian. Po celý deň nás hrou na akordeón sprevádzal Zdenko Játi.
Na prvom mieste skončilo domáce družstvo
ZpS a DSS KNM, na druhom mieste sa umiestnili seniori zo ZpS a DSS PARK Čadca a tretie
miesto patrí seniorom zo ZpS a DSS Žiarec,
Čadca. Keďže nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pani riaditeľka odmenila všetky zúčastnené zariadenia. Pohyb je hra a hra je činnosť,
ktorá zamestnáva telo i ducha.
Mgr. Katarína Krasňanová

pripravené posedenie a občerstvenie v kruhu predstaviteľov strany, ako sú: p. Faktor
s manželkou, p. Fronc, p. Šteiniger a iní. Nezabudlo sa ani na tie, ktoré sú sympatizantky
a stále voličky, ale vek a zdravotné problémy
im neumožnili zúčastniť sa. Im boli kvety odnesené osobne.
Radosť na tvárach a príjemný rozhovor svedčil o tom, že hodnoty, ktoré vyznávame, vieme odovzdať druhým.
Svrčková Anna
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Len máloktorý deň v roku sa pýši toľkými udalosťami ako práve prvý máj. V kalendári je pri ňom uvedený Sviatok práce,

aprílový deň patril
stavaniu májov
V ostatnú aprílovú sobotu sa na námestí zišli
zvedavci od najmladších po najstarších. Deti
zostali uchvátené dievčatami v krojoch a po-

v učebniciach hovorí tento dátum o vstupe Slovenska do Európskej únie a v našich
mysliach symbolizuje ozajstný príchod jari
a tiež fakt, že by sme mali pohľadať čerešňu. V plánoch mesta a MKŠS je to zas jasný
signál na prípravu tradičného prvomájového podujatia na Námestí slobody.
Aby sme program neprespali, o budíček sa
nám postarala Dychová hudba Kysučanka
pod taktovkou Františka Tichého. Zaspať nemohli hlavne mažoretky súboru Asanka, kto-

ré čakal pochod od domu kultúry až na námestie. Do rytmu im vyhrávala Dychová
hudba Nová Kysučanka na čele so Štefanom
Zábojníkom. Pred davom zvedavých divákov
predviedli Asanky choreografie nacvičené
s Tonkou Vnukovou a Zuzanou Gajdošovou.
Diváci si užili aj vystúpenia folklórneho súboru Drevár z Krásna nad Kysucou. Fanúšikov si našli najmä medzi deťmi, ktoré si
pod pódiom veselo zatancovali.

máhali im ozdobiť máj farebnými stužkami.
Do tanca hral prítomným folklórny súbor Jedľovina a veselá nálada bola na svete. Najťažšia
úloha čakala zástupcov mesta a MKŠS. Zdvihnúť niekoľkometrový máj nie je len tak!

Najmä keď nebol iba jeden. Po prvej úspešne odvedenej práci sa dav presunul na sídlisko Kamence,
kde čakali ďalší nedočkaví diváci. Niektorí dokonca celú akciu sledovali z okien svojich príbytkov.
Dominika Chrastová

Dominika Chrastová

Minulý rok sme oslavovali
okrúhle 70. výročie oslobodenia mesta Červenou
armádou. Druhá svetová vojna však natoľko
ovplyvnila ľudské životy,
že si deň, kedy sme sa
dostali z pazúrov nemeckých okupačných jednotiek, pripomíname aj
naďalej. Mesto v spolupráci s MKŠS pripravilo 29. apríla už 71. pietnu spomienku, ktorej

sa mohol v parku pri pamätníku padlých vojakov zúčastniť každý.
KNM bolo oslobodené 30. apríla 1945 v rámci Ostravskej operácie zameranej na dobytie
priemyselného Sliezska. Počas vojny zomrelo niekoľko desiatok našich vojakov. Pietna
spomienka však bola venovaná všetkým životom, ktoré toto nešťastné obdobie ukončilo.
Na začiatku podujatia zaznela hymna a po
krátkom predslove PhDr. Eleny Gavlákovej
sa ujal slova primátor mesta Ing. Ján Hartel.

Medzi prítomnými nechýbal ani prednosta
mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo, podplukovník a zároveň predseda Zväzu protifašistických bojovníkov Rastislav Majerčiak
a riaditeľ MKŠS Mgr. Juraj Čierňava. Hudobne obohatili pietnu spomienku žiaci ZUŠ pod
vedením Štefana Zábojníka.
Hlavným bodom programu bolo kladenie
vencov k pamätníku padlých vojakov. Ako povedal primátor mesta v závere svojho prejavu:
„Nech obeta týchto hrdinov nie je nikdy zabudnutá. Česť ich pamiatke.“
Dominika Chrastová

Pre lásku sa oplatí žiť

predsa len existuje zmysel
života. Predstaví mu pojem láska a zároveň vytvorí vypočítavý plán, ako
ho dať dokopy so svojou
manželkou Ellen, aby on
mohol utekať za milenkou
Lindou. Na prvý pohľad sa všetko až prekvapivo
ľahko podarí. Ellen s Miltom sa síce tvária šťastne, no už onedlho zhodia masky a priznávajú, že
vlastne chcú byť opäť spolu. Láska býva nevyspytateľná a motívy, ku ktorým vedie, tiež. Roz-

vedení manželia začnú plánovať,
ako sa zbaviť Harryho. Most zohrá
v ich riešení opäť kľúčovú úlohu.
Čo sa nestalo na začiatku príbehu,
stane sa na konci a Ellen s Miltom
si môžu znova spievať o láske ako
tí najzamilovanejší komplici.
Herci zvládli svoje roly bravúrne. Komické dialógy o úspechu, nešťastí a láske, bláznivé pohyby,
nečakané zvraty... To všetko vyvolávalo v sále
napätie aj smiech.
Dominika Chrastová

nesom vystúpili aj talentované žiačky Terezka a Dianka. Príjemným prekvapením pre
publikum bolo taktiež vystúpenie žiakov
zo ZŠ Clementisova s divadelnou scénkou
Bald Soprano, ktorú si deviataci pripravili
s p. uč. Krištofíkovou. Hodnotné ceny ako
napríklad slovníky a anglické čítanky nám
i tento rok darovalo kníhkupectvo Littera
a vydavateľstvo Oxford University Press.
Ďalším sponzorom tohto ročníka bolo kníhkupectvo Martinus.sk, vďaka ktorému nikto

zo súťažiacich neodišiel naprázdno. I pán
Mičian osladil toto dopoludnie sladkosťou
a džúsom všetkým súťažiacim.
Výsledky súťaže sú nasledovné:
Poézia: 1. Natália Juričková (ZŠ Clementisova); 2. Andrea Pauková (ZŠ Dolinský potok);
3. Branislav Madigár (ZŠ Radoľa); Cena povzbudenia: Petra Marčanová a Simona Kmecová (ZŠ Nábrežná)
Próza: 1. Veronika Marková (ZŠ Clementisova); 2. Denisa Fujašová (ZŠ Nábrežná); 3. Peter Kubala (ZŠ Nesluša)
Interpretácia neznámeho textu: 1. Ivana
Hmírová (ZŠ Clementisova); 2. Boris Jedinák
(ZŠ Dolinský potok); 3. Michaela Okapalová
(ZŠ Nábrežná)
Mgr. Viera Hmírová

Pripomenuli si 71. výročie oslobodenia

Každý verný televízny divák túži stretnúť svoje
seriálové hviezdy aj naživo. Niektorým sa toto
prianie splnilo 20. mája v Dome kultúry v KNM,
kde Marek Majeský, Martin Mňahončák a Lenka Barilíková odohrali nezabudnuteľnú bláznivú
komédiu Láááska.
Všetko sa začalo aj skončilo na moste. Práve vo
chvíli, keď sa nešťastný smoliar Harry chystá
skočiť, stretne svojho dávneho spolužiaka Milta. Úspešný kamarát sa ho snaží presvedčiť, že

Prednes v angličtine
Posledný aprílový piatok v tomto roku sme
sa opäť stretli v Mestskej knižnici v KNM
na treťom ročníku recitačnej súťaže v anglickom jazyku, ktorú organizuje Základná
škola Nábrežná v KNM pod názvom Feel
the English in Verses. Tento rok sa do súťaže
prihlásilo 22 žiakov z 5 okolitých škôl, ktorí
predstúpili pred trojčlennú porotu v zložení
Mgr. Heľová (ZŠ Nábrežná), Mgr. Art. Krištofíková (ZŠ Clementisova) a Ing. Berešíková (ZŠ Radoľa). Krátke prestávky medzi
jednotlivými kategóriami nám spríjemnili
žiačky tretieho ročníka ZŠ Nábrežná pod vedením p. uč. Zvaríkovej-Kubalovej. Dievčatá
zaspievali tradičnú anglickú pieseň a s pred-
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KULTÚRA

Prvý máj roztancoval
deti

abc

Mamičky mali sviatok

ŠKOLSTVO

V MŠ Komenského
V dňoch 9. – 12. mája sme spoločne s mamičkami, babičkami a ostatnými prítomnými
hosťami oslávili krásny Deň matiek. Každá
trieda si pripravila program, ktorý bol bohatý na rôzne básne, piesne, dramatizácie, tance v modernom i ľudovom štýle, ktoré deti
uvili do kytičky pre svoje mamičky. Program
i vystúpenie sa mamičkám i ostatným hosťom veľmi páčil, čoho dôkazom boli ďakovné
slová, potlesk i slzičky šťastia, kotúľajúce sa
po ich lícach, pri pohľade na svoje dieťa.
Eva Janiková

V MŠ Litovelská
Mama – pre každého z nás najdôležitejšia
bytosť v živote. A keďže druhú májovú nede-

Deň mlieka
V rámci Svetového dňa mlieka sa na SOŠ strojníckej uskutočnila propagácia a ochutnávka
mlieka a mliečnych výrobkov. Ponúkli sme
širokú škálu mliečnych výrobkov z ovčieho
a kravského mlieka, aj vďaka porozumeniu našich partnerov, ktorými boli Roľnícke družstvo
Veľká Rača Oščadnica v zastúpení Ing. Ľubomíra Kulu, Poľnohospodárske obchodné družstvo Radoľa v zastúpení Ing. Karola Poláčka
a Farma UNI – CON KYSUCE Raková v zastúpení JUDr. Jozefa Šamaja.
Naša škola okrem strojárskych, elektrotechnických a ekonomických odborov vychováva aj

V MŠ Budatínska Lehota
Deti
dlhé
týždne vzorne nacvičovali program
i keď koľkokrát by sa
boli najradšej vrátili k hre, ale robili to predsa
pre tých, ktorých nadovšetko ľúbia. Pre mamičky uvili veľkú kyticu z básní, piesní a tančekov, otvorili im svoje srdiečka úprimným
vyznaním lásky a vďaky. V nejednom oku sa

objavila i slzička dojatia. V závere mamičkám
a babičkám odovzdali srdiečka s vlastným
portrétom.
Vlasta Francová
V MŠ 9. mája
V úvode kultúrneho programu ku Dňu matiek
vystúpili deti španielskym tancom a Terezka
Nová mažoretka z Asanka súboru. Básňou
Modlitba za rodičov v podaní Zojky Š. sa začali milé
a úprimné
priania
mamičkám v podobe básní, piesní,
ľ u d o v ýc h
i scénických tancov, divadielok apod. Počas
vystúpenia detí mamičky žiarili údivom prekvapenia, čo ich deti dokážu a kde tu sa objavili i slzy šťastia. Počas programu deti sprevádzal i zvukár Peťo Sobol, pracovník MKŠS.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie Mestu KNM, Údržbe mesta i MKŠS za privezenie,
prenájom i odvezenie tribúny, na ktorej deti
vystupovali.
Angela Slivková

žiakov v odboroch poľnohospodárskeho zamerania, ktorí
v budúcnosti rozšíria počty
zamestnancov na spomínaných poľnohospodárskych
podnikoch, jedná sa o odbory
agromechanizátor opravár
a poľnohospodárska výroba.
Žiaci so záujmom ochutnávali rôzne mliečne
výrobky – domáce nátierky, bryndzu, ovčí
hrudkový syr, korbáčiky a mliečne nápoje.
Zorganizovaným mliečnym dňom sme chceli poukázať na dôležitosť zastúpenia mlieka
a mliečnych výrobkov vo výžive mladých ľudí,
ktorí podceňujú ich význam v raste a stavbe

tela. Lekári a špecialisti na výživu
zdôrazňujú,
že
mlieko
obsahuje
výživné a stavebné
látky
nevyhnutné pre stavbu tela
a rast v detskom
veku človeka. Má látky dôležité pre energetické zabezpečenie existencie organizmu, je
zdrojom minerálov, vitamínov, enzýmov. Navyše obsahuje základné živiny s vysokou využiteľnosťou a esenciálne látky, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám.
Štefan Belka

ľu slávia
všetky
mamy, babičky, staré mamy
Deň matiek, pripravili pre oslávenkyne pani učiteľky
spolu s deťmi pestrý program. Básne, piesne,
tančeky, scénky vylúdili na tvári hostí úsmevy i slzičky dojatia i radosti. Nakoniec deti
obdarovali svoje mamičky vlastnoručne vyrobeným darčekom, pusou a sladkým „Ľúbim
ťa“.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová

Programy e-Twinning na ZŠ Nábrežná v závere
eTwinning je komunita učiteľov rôznych
typov škôl z celej Európy, v rámci ktorej sa
môžu účastníci zapájať do množstva činností,
od diskusií až po spoločnú realizáciu projektov, a to on-line alebo i osobne. Na európskej úrovni koordinuje program e-Twinning
Centrálna podporná služba. Tá pripravuje
pre zapojených učiteľov mnoho aktivít v rôznych mestách Európy. Tak tomu bolo aj v čase
od 28.4. do 30. 4. 2016 v Žiline, kde prebiehala konferencia pre učiteľov slovanských
krajín. Teší nás, že aj ZŠ Nábrežná mala na
takomto podujatí zastúpenie.
V školskom roku 2015/16 sa na škole realizujú 3 projekty formou medzinárodnej spolupráce. Prvý projekt pod názvom Hračky na

ceste (Toys on Tour) je z anglického jazyka.
Realizujú ho štvrtáci, ktorí si vymenili macíka Johnyho s poľskými žiakmi a korytnačku
Oféliu so žiakmi z Grécka. Žiakom má netradičná forma výuky priblížiť cudzí jazyk.
Ďalší jazykový projekt Výmena pohľadníc
a korešpondencie – Austausch der Ansichtskarten und Korespondenz. Žiaci z triedy
8.A počas roka vytvárajú pohľadnice k rôznym sviatkom. Korešpondenciu ako i príspevky k nim si vymieňajú s troma ďalšími
partnerskými školami z Poľska, Srbska a Turecka. Takouto formou si žiaci rozširujú vedomosti zo slovnej zásoby a získavajú základné poznatky z korešpondencie v nemeckom
jazyku.

Projekt Žijeme
na Trojmedzí
rieši
problematiku súžitia
v prihraničnej
oblasti s Českom, Poľskom
a Slovenskom.
Počas roka prebiehali medzi troma zúčastnenými školami rôzne aktivity, a to nielen
na diaľku, ale aj osobne. Úspech mali nielen
Jarné tvorivé dielne na ZŠ Nábrežná, ktoré
pripravili pre žiakov partnerských škôl slovenskí učitelia a hostia z regiónu Kysúc, ale
obľube sa začiatkom apríla tešila aj vzájomná výmena žiakov počas Noci s Andersenom
a v máji na Dni britskej kultúry.
PaedDr. Jarmila Michelová
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RoboCUP. V rámci nej bolo úlohou žiakov
zostrojiť robotov schopných hrať futbal.
Hneď od začiatku pracovali na systémoch,
ktoré sa mali vyrovnať tým najlepším. Po
niekoľkomesačnej príprave dokázali vytvoriť štyroch robotov, s ktorými sa zapojili do súťaže v dvoch družstvách. Napriek
sérii problémov, ktoré nemali konca kraja
ani počas súťaže, sa dokázali žiaci umiestniť na druhom mieste. Umiestniť sa takto
vysoko je pre začínajúci tím veľký úspech,
vzhľadom na to, že konkurenciu tvorili
i družstvá zo zahraničia a družstvá s mnohoročnými skúsenosťami.
Úspech zažili žiaci SŠ KNM aj v iných súťažiach. Či už išlo o tvorbu mobilných
aplikácií, vstavaných systémov alebo autonómnych robotov. No i neúspech, pri ktorom však žiak získa užitočné schopnosti,
sa cení. Samotná účasť a prezentovanie

na odbornej súťaži dá žiakovi niečo, čo sa
v škole nenaučí. V tomto duchu sa oplatí
spomenúť napríklad prácu žiakov, ktorí
sa pokúsili vytvoriť robota schopného počítať. Jednoduchý model humanoidného
robota upravili tak, aby dokázal spracovať
číslo a matematické operácie napísané na
kartičke, vyriešiť zadaný príklad a výsledok
následne vysloviť a napísať. Vzhľadom však
na nedostatok času a skúsenosti žiakov
(išlo o žiakov prvého ročníka), sa účasť na
súťaži nevydarila. Vytvoriť robota sa im podarilo, no nedostatočné doladenie systému
spôsobilo poruchu, ktorú sa už počas súťaže nepodarilo opraviť. Silné osobnosti však
úspech neodradí, práve naopak, motivuje
ich k jeho prekonaniu.
Odhodlanie a ťažká práca vždy prináša ovocie. Je skvelé, že máme medzi sebou žiakov,
ktorí nevolia cestu menšieho odporu, ale
vytyčujú si náročné ciele a odhodlane idú
za nimi.
Peter Remiš

ho, riaditeľku Údržby mesta Mgr. Dášu Jakubcovú, Jána Dodeka tajomníka OV SZZ,
Ing. Ivana Červenca predsedu ZO SZZ
KNM, Ing. Alexandra Orlinského tajomníka
ZO SZZ, Ing. Jaroslava Škereňa podpredsedu ZO SZZ, Ing. Milana Brodňana člena výboru ZO. K realizácii záhrady účinne prispelo vedenie mesta, údržba mesta, vedenie ZŠ
ale najmä výbor ZO SZZ, ktorý metodicky
riadil práce ale aj fyzicky odpracoval vyše
30 hodín pri predpríprave sadenia a tiež
pri samotnom sadení ovocných stromčekov

a kríkov. Pri týchto prácach účinne pomáhali aj žiaci školy pod vedením p. Podolákovej. Celkom je v záhrade vysadených 38 ks
stromov a kríkov. Cieľom tohto projektu je
oboznámiť žiakov so zásadami správneho
pestovania stromov a kríkov, ktoré budú
môcť uplatňovať na svojich rodinných záhradách. Chceme vybudovať vzorovú a modernú záhradu s uplatnením nízkych tvarov
stromov tak, aby zabezpečila potrebu rodiny
v jadrovom, kôstkovom a bobuľovom ovocí.
D. Podoláková

Zvíťazili s robotom
(pokračovanie zo str. 1)
stva. Spojená škola v KNM je školou, ktorá
ponúka žiakom možnosť realizovať sa práve
v takýchto projektoch. Jedným z úspešných
projektov tohto roka, do ktorých sa zapojili
žiaci tejto školy, bol projekt s názvom Zabávajme sa profesionálne. Projekt sa zameral
na výučbu robotických systémov, s cieľom
pomôcť žiakom zúčastniť sa rôznych robotických súťaží, a tým ich motivovať k hlbšiemu štúdiu v tejto problematike. Aby bolo
možné vytvoriť robotov schopných účasti
na súťažiach, bolo nutné zaobstarať žiakom
potrebné technické vybavenie. S pomocnou
rukou prišla Nadácia VÚB, ktorá poskytla
finančné prostriedky na kúpu elektr. súčiastok, modulov a materiálu.
Keďže platí „sto ľudí, sto chutí“, žiaci sa
rozhodli zúčastniť viacerých súťaží. Azda
najnáročnejšou bola celosvetová súťaž

Otvorenie ovocnej
záhrady
Dňa 27. 4. sa konalo v ZŠ Dolinský potok
otvorenie ovocnej školskej záhrady nového
typu na Kysuciach zriadenej v areáli tejto
školy. Otvorenie vykonala riaditeľka školy
Mgr. Anita Tomaničková, ktorá privítala
pozvaných hostí a to Juraja Korčeka tajomníka Republikového výboru Slovenského
zväzu záhradkárov Bratislava, prednostu
MsÚ JUDr. Ľubomíra Ježa, vedúceho odboru školstva Mgr. Ladislava Vendrinské-

a skončil vyhlasovaním výsledkov a odmeňovaním. Dokonca i počasie bolo
naklonené tejto akcii. Už teraz si rezervovali škôlky aj budúci rok.
Sponzormi podujatia boli ZŠ Nábrežná
KNM, Rodičovská rada pri ZŠ Nábrežná KNM, CVČ KNM, pán Dušan Mičian
a Prima banka Slovensko, a. s., v KNM.
Ivan Jurkovič

Olympijský deň
Dňa 20. 5. sa v ZŠ Nábrežná už tradične konal Olympijský deň. Po rannom behu žiakov
3. – 4. ročníka ZŠ nasledoval celý poldeň venovaný škôlkarom nášho mesta. Športový
poldeň bol venovaný skákaniu, šprintu, hádzaniu, prekážkovému behu a štafete. Začal
hymnou, zapálením ohňa, vztýčením vlajky

Detský atletický poldeň
Dňa 18. mája zavítali
do materskej školy na
Ul. 9. mája atlétky Nikolka a Terezka, ktoré
športujú pod záštitou
Mgr. Milana Slivku
z KNM. Tieto dievčatá motivačnou formou
a správnou telovýchovnou rozcvičkou si získali sympatie u všetkých
detí, ktoré ich vo všetkom poslúchali, rešpek-

Zvesti

tovali dohodnuté pravidlá a s radosťou
športovali. Deti v ukážkových praktických
aktivitách boli oboznámené so základnými atletickými disciplínami ako beh medzi
prekážkami, štafetový beh, hod kriketovou loptičkou do diaľky, hod na cieľ loptičkou s chvostom, hod gumenými raketami
i molitanovými tyčami do diaľky, skokom
a preskokmi po ležiacom rebríku, skokom
z miesta do diaľky. A že sa im darilo, výsledkom boli slovné pochvaly všetkým prítomným športujúcim deťom.
PhDr. Elena Gavláková
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SPOMIENKY
Dňa 1.5. 2016 sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia nášho otca, manžela, starého otca
a praotca
Jozefa LAURENČIKA
S láskou spomínajú manželka, synovia Ján
a Jozef s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V modlitbách s láskou a pokorou, ktorej
si nás naučila, sme si dňa 20. 6. 2016
pripomenuli 5. výročie úmrtia milovanej
manželky, mamy a starej mamy
Jaroslavy KOCUROVEJ
„Tvoja láska navždy ostane žiť v našich
srdciach.“
S láskou a úctou manžel, deti a vnúčatá.

Onedlho si pripomenieme
2. výročie úmrtia
Žofky BELAJOVEJ,
rodenej Paulusovej z Dubia
a 31. výročie úmrtia
Štefana BELAJA z Dubia
S láskou a úctou spomína
syn Laďo s rodinou.

Odišla si tíško, nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 28. 6. 2016 si pripomíname 1. smutné
výročie, kedy nás vo veku 68 rokov navždy
opustila milovaná manželka, mama a babka
Ing. Ľudmila VISKUPIČOVÁ
S láskou a úctou spomíname.

Onedlho si pripomíname
3. výročie úmrtia
Márie KORCHÁNOVEJ
a 27. výročie úmrtia
Ignácia KORCHÁNA
S láskou a úctou spomínajú
Laco, Peter a Pavol
s rodinami.

Dňa 10. 6. 2016 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia
Ing. Rudolfa TÚČKA CSc.
S láskou a úctou spomína manželka, deti
a vnúčatá.

Ten, kto ho poznal, spomenie si
a ten, kto si ho vážil, nezabudne.
Dňa 18. 6. 2016 si pripomenieme 5. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starký
Jozef VLČEK z Oškerdy
Nikdy sa nedá zabudnúť, stále si s nami
v našich srdciach a spomienkach.
S láskou a úctou spomína manželka Oľga
a dcéra Lenka s rodinou.

Dňa 10. 6. 2016 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Ing. Tibora DJABLIKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 17. 6. 2016 si pripomíname 1. výročie
úmrtia nášho manžela, otca, syna, brata
Jána LIZOŇA
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Všade nám chýba Tvoj smiech a hlas,
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas.
Dňa 2. 6. 2016 si pripomíname 2. výročie
úmrtia
Anny SALÁTOVEJ z Budatínskej Lehoty
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá
rodina.

Dňa 30. 6. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša manželka, mama,
babka, sestra
Irma BUGÁŇOVÁ
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú
spomienku a modlitbu.

S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 13. 6. 2016 uplynie 30 rokov, čo zomrel
Jozef SZÍJJÁRTÓ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia
a vnuci.

Zvesti
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Dni utekajú, roky pribúdajú,
no naše spomienky na teba ostávajú.
Dňa 15. 5. 2016 sme si pripomenuli 15. výročie
úmrtia nášho otca, starého a prastarého otca
Alexandra RUDINCA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 29. 6. 2016 si pripomenieme 1. smutné
výročie, keď nás navždy opustila manželka,
mama, babka
Štefánia HÁJNIKOVÁ z Budatínskej Lehoty
S láskou a v modlitbách spomínajú manžel
Valér, synovia s rodinami a ostatná rodina.
Kto ťa mal rád, nezabudol, kto ju poznal,
spomenie si.

Keď sa naplní čas, človek odchádza.
Žije však v nás, v našich spomienkach.
Dňa 3. 5. 2016 nás navždy opustil vo veku
73 rokov manžel, otec, starý otec, pradedo,
brat a ujo
Martin POLIAK z Kysuckého Nového Mesta
Ďakujeme príbuzným, susedom, známym, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste, ako i za prejavy sústrasti, modlitby
a kvetinové dary. Za slová útechy a dôstojnú rozlúčku patrí
veľká vďaka vdp. Jánovi Uskobovi. Zároveň chceme poďakovať
pracovníkom pohrebnej služby Archa za ochotu a ľudský prístup.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.

OPUSTILI NÁS
Jozef NESLUŠAN
Vlasta SLUČIKOVÁ
Eva BERNÁTOVÁ
Martin POLIAK
Richard PAJTÁŠ
Anna JANÁČIKOVÁ
Milan BUČEK
Vladimír VLČEK

†
†
†
†
†
†
†
†

NARODENIE DETÍ
Martina Bánová,
Kevin Garbier,
Michaela Rudincová,
Jakub Kašiar,
Daniela Kopasová,
Tobias Labuda,
Juraj Revák,
Agáta Ságová,
Jakub Žovin,
Ema Mäkká

Dňa 3. 6. 2016 si pripomenieme 3. smutné
výročie úmrtia našej drahej manželky, matky,
starej mamy
Margity KASAJOVEJ
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry Janka
a Slávka, vnukovia Tomáško, Ľubka a Lukáško,
zaťovia Ľubomír a Štefan a blízka rodina.

MANŽELSTVO UZAVRELI

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym za prejavenú sústrasť pri poslednej
rozlúčke s našou drahou maminkou, manželkou,
sestrou, švagrinou, krstnou mamou a priateľkou
Vlastou SLUČIKOVOU,
ktorá nás opustila 25. 4. 2016 vo veku 58 rokov.
Naše poďakovanie patrí tiež p. Jánovi Uskobovi,
p. A. Ďuriakovej a pohrebnej službe p. Pošteka.
S úctou a vďakou deti Mária a Marián a ostatná
smútiaca rodina.

Zároveň venujeme tichú
spomienku našim drahým
rodičom a starým rodičom
Márii a Adolfovi
FLACHSOVCOM.

Zvesti

79 rokov
58 rokov
45 rokov
73 rokov
44 rokov
86 rokov
67 rokov
64 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ten, kto ťa mal rád, spomenie si.
Ten, kto ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 25. 5. 2016 bude tomu rok, čo nás opustil
môj drahý manžel, otec i dedko
Karol VARGA
Spomínajú manželka, syn Karol s rodinou
a dcéra Michaela s rodinou, vnúčatá Kristiánko,
Matúško, Sárka a Lukáško i celá rodina.

Ján Maraček a Mária Vinterová
Pavol Birošík a Adriana Čelková
Michal Palica a Dana Macúšová
Ing. Martin Brodňan a Martina Zbořilová
Zdenko Hollý a Silvia Mäkká
Jaroslav Šimurda a Mgr. Kristína Koptáková

INZERCIA
 Predám zrubovú chatku v Dieloch. č. t.: 0908/101 974
 	Hľadám podnájom – 1 alebo 2-izbový byt. V lokalite
Ul. Clementisova, Lipová alebo Hurbanova. Volať na tel.:
0910/172 411.
 	Prepustím dvojhrob na cintoríne v Kys. N. Meste. Zn. dohoda.
t. č. 0910 444474
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Správne znenie tajničky z čísla 5/2016
znie: „…nožom, ktorým sa zraňujeme.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Jolana Kubánková, Sládkovičova 1232 KNM – 6,00 €,
2. Božena Ševecová, Clementisoaziat, MZR,
anatas

rybie
vajíčko

obchodník
so starými
vecami

tamto

va 1350, KNM – 5,00 €, 3. Lenka Jankovičová, Nesluša 282 – 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

pojem
taoizmu

symetrála

z čísla 6/2016 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 6. 2016.

nezoberiem

vari

blanokrídly
hmyz

6
(rím.)

American
English

barón,
po česky

astát
(zn.)

vybuchujúca hviezda
meno
Pociskovej

nepochybná pravda
1. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

egyptský
boh slnka

belgický
spevák

odevný
podnik
pohyb
vzduchom

Aralské
jazero
(hovor.)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

spojka

veru áno

zhluk
hmoty

miestnosť
v byte
divoch
(kniž.)
boxerský
úder

kráčam
judejský
kráľ

značka
motorov
zvratné
zámeno

štvorcový
nerast
2. časť
tajničky

2. časť
tajničky

rumunské
auto

kozácki
náčelníci

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



6

Université
Internationale

Jacobi: Znesiem sa s každým…
dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

6

N O V ÉH O M ES TA

ValérVendrinský
Tajnička
doplňovačky pre deti z č. 5/2016 znie: „bubienok“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Peter Cvacho, Matice slovenskej 958, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej
knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
najneskôr do 30. 6. 2016.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeValérVendrinský
ným
kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94,
024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 6. 2016, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

T
T
T
T
T
T
T
T

1. Naše veľhory.
2. Húf zvierat.
3. Sudcovské rúcho.
4. Šikovné kúsky.
5. Veľký juhoamerický cicavec.
6. Porast na lúke.
7. Pichľavý ker.
8. Prudký cval.
pomôcky: tapír, trysk

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

Zvesti
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Branislav Šarkan majstrom Slovenska na 10 000 m
Pozíciu favorita potvrdil domáci bežec Branislav
Šarkan. Braňo v druhej polovici trate výrazne
zrýchlil a zvíťazil v novom osobnom rekorde
31:30,88 s vyše minútovým náskokom pred J. Filipom Kotorom (AK Bratislava). Pre Šarkana toto
víťazstvo znamenalo zisk prvého majstrovského
titulu (vlani druhý na 10 000 m, tento rok dvakrát tretí – polmaratón, 3 000 m v hale). Na výbornom treťom mieste dobehol Jozef Bubeník,
vicemajster v cezpoľnom behu v roku 2015, v novom osobnom rekorde 33:01,15. V juniorskej kategórii zvíťazil v čase 34:35,78 Marek Jankovič
(Slávia STU Bratislava) pred Marekom Filandom
(Svetlošák B. Bystrica) a Martinom Gaňom (TJ
Obal servis Košice).
Preteky sa konali vo výbornej atmosfére, ktorú
nenarušil ani dážď počas behu žien a junioriek.
Pretekári podali veľmi dobré výkony, mnohí
z nich si vytvorili osobné rekordy. Organizátori a rozhodcovia si zaslúžia pochvalu za bezchybnú organizáciu celého podujatia. Pre nás je

Víťazom sa nakoniec stal Peter Bača pred
druhým Mirom Chachulom a Pavlom Baďurom.
Na druhý deň mali svoje vlastné preteky deti.
Veľmi milé bolo vidieť hlavne tých rybárov
a rybárky, ktorí boli na pretekoch po prvýkrát. Mnohí z nich museli najskôr vybojovať

svoje súboje s rybárskym náradím a až potom
s rybami. Ocenené boli všetky zúčastnené
deti. Tento rok bol však najlepším a celkovým
víťazom Damián Ďurana, ktorý okrem toho,
že ulovil osem kaprov, chytil aj najväčšieho
89cm kapra. Druhá v poradí skočila Anetka
Bačová, tretí Dominik Chachula.
Marián Mihalda

6 jazdcov na tri kolá. Od začiatku sa vedenia ujal
Daniel Ďurajka, ktorý viedol pred Milanom Kollárom a domácim Ladislavom Janoškom. Kollár však
dvakrát spadol na narezaných polienkach, čím sa
prepadol na štvrtú pozíciu. V cieli bol najrýchlejší
Ďurajka pred Janoškom a Adamom Hodálom.
Aj hobbíci si do sýtosti zajazdili na tejto trati, pretože zo 4-členných skupín vždy vypadol posledný
pretekár. Vypadnutí však ešte mohli zabojovať
o miestenku vo finále v opravnej rozjazde. Všetci
hobbíci podali super výkon, za ktorý sa hanbiť nemusia a na náročnej trati sa dokonale potrápili.
Profi pretekári už brali trať vážnejšie, kedy sa
súboje odohrávali už od prvej zákruty. Všetci si

pochvaľovali neskutočne krásne a profesionálne
pripravenú trať, divákov i organizáciu pretekov.
Od začiatku dominoval Thomas Hostinský, ktorý
vyhral svoju skupinu, no nádherne ho doťahoval
Miro Ševela, ktorý vyhral tiež svoju skupinu. Vo
finále bojovali celé štyri kolá, no úspešnejšie vyšiel
v cieli z tohto súboja Thomas Hostinský. Mirovi Ševelovi sa ušla druhá pozícia. Miro sa už zžil so svojou KTM 450 a porazil ďalšieho výborne jazdiaceho
pretekára Tomáša Hodasa. Ten sa takmer po zlom
štarte nedostal do finále, no opravnú jazdu zvíťazil
bezkonkurenčne a svoje superenduro umenie ukázal vo finále.
zdroj: www.smf.sk

a súdržný tím. Majstrovstvá sveta vo florbale odvysielala Slovenska televízia (RTVS) a robila exkluzívne zábery s dievčatami aj zo zákulisia.
Aj Alexandra Kocúrová sa najskôr tešila z titulu
majstra Slovenska extraligy žien s klubom ŠK98
Pruské. Jej účasť na majstrovstvách sveta junioriek v Kanadskom Belleville v máji 2016 bola
však ohrozená. Hneď v prvom zápase, keď nastúpila za spomínaný klub, sa vážne zranila v auguste roku 2015 a nasledovala náročná operácia
kolena, ktorú však páni doktori Hartel a Šafek
zvládli na výbornú. Jej vynikajúca rehabilitácia,
na ktorej ma veľký podiel fyzioterapeut Tomáš
Lintner, podpora zo strany rodiny, veľká snaha

a úsilie dobehnúť polrok, počas ktorého nešportovala, jej však priniesli ovocie v podobe štartu
na šampionáte v Kanade. Podmienky v severoamerickom štáte boli vynikajúce, dievčatá bojovali v náročnej skupine s ďalšími troma tímami.
Po kvalitných športových výkonoch obsadili
7. priečku v A skupine.
Florbal je amatérsky šport, ktorý si u nás získava
stále väčšiu popularitu. Je nenáročný a vhodný
aj pre dievčatá i chlapcov. Slovenským dievčatám
držíme v nasledujúcich sezónach prsty, na blížiacich sa majstrovstvách sveta žien v Bratislave
a junioriek vo Švajčiarsku.
D. Š.

Rybári majú za sebou ďalší ročník pretekov
(pokračovanie zo str. 1)
a víťazi prvého kola boli práve z týchto miest.
V druhom kole a vystriedaní lovných miest
aktivita rýb tradične ustála, o víťazovi nebolo
rozhodnuté až do konca.

Extrém enduro
na Kysuciach
V sobotu 30. 4. sa uskutočnilo premiérové Extreme enduro na Slovensku, ktorého organizátorom
boli Slovtrial team spolu so Žilinskými rebelmi.
Nádherné počasie prilákalo množstvo divákov na
krásne divadlo, ktoré sa konalo na zaujímavej trati
v Trialparku Penta v KNM.
Na trať sa postupne postavili štyri skupiny pretekárov a síce dve skupiny Hobby a dve Profi. Mnohí sa
možno zľakli náročnosti trate, no ženy dokázali, že
sa nemajú za čo hanbiť, ba navyše, v úvodných rozjazdách ukazovali mužským súperom svoje chrbty.
Obe sa dostali až do finále, v ktorom pretekalo

Florbalistky
majsterkami Slovenska
(pokračovanie zo str. 1)
stvá sveta, Andrea Šidlová ešte v decembri 2015.
Slovenský zväz pravdepodobne rátal s tým, že finančné prostriedky budú stačiť a pokryjú všetky
náklady, čo sa však nestalo, a tak sa slovenské reprezentantky ocitli v neľahkých a nevyhovujúcich
podmienkach. Napriek všetkým ťažkostiam, ktorých dôsledkom bolo, že chýbala športová pohoda,
sa umiestnili na peknom 8. mieste. Pre Kysučanku
Andreu bola táto skúsenosť úžasným zážitkom.
Okrem športového zážitku si dievčatá priniesli aj
nezabudnuteľne spomienky, pretože sú výborný

Zvesti

potešiteľné, že bežci MKŠS – AK KNM dosiahli
na týchto majstrovstvách Slovenska výbornú bilanciu. Získali štvrtinu medailí (po jednej zlatej,
striebornej a bronzovej). A to nebežal ešte Juraj
Vitko, ktorý sa pokúsil po 3 týždňoch po skvele
odbehnutom maratóne v Hamburgu (2:20:44,
za ostatných 10 rokov nebežal žiadny Slovák
rýchlejšie) o splnenie olympijského limitu v maratóne, tentoraz v Prahe. Aj keď limit mu v neľahkých podmienkach (vietor a teplo) opäť ušiel,
výkon 2:21:52 znamenal výborné 13. miesto,
pričom porazil aj najlepších českých bežcov.
Mgr. Milan Slivka
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V nedeľu 8. mája popoludní sa na Mestskom
štadióne v KNM konali majstrovstvá SR v behu
na 10 000 m mužov, žien, juniorov a junioriek.
Z poverenia Slovenského atletického zväzu ich
organizovalo MKŠS KNM. Bežci boli rozdelení
podľa kategórií a výkonnosti do troch behov. Už
v prvom behu podal veľmi pekný výkon Jozef
Nevedel, mladý, ani nie 16-ročný bežec z KNM.
Medzi juniormi dobehol štvrtý v novom osobnom rekorde 36:55. V druhom behu v ženskej kategórii zvíťazila v čase 36:31,04 Zuzana Ďurcová
(Spartak Myjava) s viac ako minútovým náskokom pred Luciou Janečkovou (BMSC Bratislava),
po tretie miesto si dobehla Soňa Vnenčáková
(AO Svit). Najrýchlejšia juniorka Lucia Beláková
(AFK Nové Mesto n/V) dosiahla čas 37:57,79,
po striebro si dobehla po sympatickom výkone
Sára Budáčová (MKŠS – AK KNM), tretie miesto
obsadila Karin Bešenejová (Elán Kežmarok). Nedarilo sa favoritke Nikole Štefundovej, ktorá preteky vzdala. Preteky vyvrcholili behom mužov A.

i
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20. 4. – 22. 6. 2016
Kaštieľ Radoľa
Srdcom a rukami
Výstava prác žiakov Strednej odbornej školy strojníckej v KNM.
1. 6. 2016, 15.00 h.
Centrum voľného času sv. Jakuba
Deň detí
Pre všetky deti zábavno-tvorivo-súťažný
deň.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 6. 2016, 15.00 h.
Námestie slobody
Koncert populárnej hudby
ZUŠ KNM pozýva na III. ročník koncertu,
na ktorom vystúpi skupina In comma, ktorej repertoár sa skladá zo súčasnej populárnej hudby. V programe vystúpia aj žiaci
z tanečného odboru ZUŠ.
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. Pozývame všetkých rodičov aj deti. Otvorenie programu
o 9.00 hod. s cestovateľom a spoluautorom
knihy Lada svetom Mgr. Matejom Fabšíkom.
3. 6. 2016, 10.00 h.
Mestská knižnica KNM
Celé Slovensko číta deťom
Druhý týždeň čítania deťom na Slovensku.
Tento rok čítanie s členmi kynologického
klubu L-dog, ktorí prídu aj so svojimi psíkmi a olympionikom Petrom Tichým. Patronát nad podujatím prevzal prezident SR
Andrej Kiska.
4. – 5. 6. 2016
Kysucké Himaláje
14. ročník prechodu Kysuckými Himalájami nonstop. Po trase treba zdolať 14 kysuckých vrcholov, ktoré sa svojou nadmorskou
výškou v decimetroch približujú skutočnej
výške himalájskych osemtisícoviek.

5. 6. 2016, 13.00 h.
Námestie slobody
Cesta rozprávkovým mestom
Pre všetky deti k ich sviatku bohatý
program, rozprávkové bytosti, hry, atrakcie, veľa, veľa zábavy, sladkosti a súťaže
pripravilo Centrum voľného času KNM.
5. 6. 2016, 17.00 h.
Námestie slobody
Zlatovláska
MKŠS KNM a divadlo Kapor
na scéne pozývajú všetky
deti aj ich rodičov na divadelné predstavenie o Zlatovláske. Pri príležitosti MDD,
v prípade nepriaznivého počasia v dome kultúry.
zdarma
9. 6. 2016, 17.00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Kysucké talenty
Ocenenie a koncert najúspešnejších žiakov
ZUŠ KNM v školskom roku 2015/2016.

17. 6. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Kysucký prameň z Oščadnice
Nový koncertný program Kysuckého prameňa z Oščadnice.
vstupné: 7 €
19. 6. 2016
Malá Fatra
Turistika na Starhrad a Suchý, dievčenský
výstup.
19. 6. 2016, 15.00 h.
Centrum voľného času sv. Jakuba
Deň otcov
Športový turnaj otcov a iné súťaže pre rodiny a jednotlivcov. Príďte na guláš, opekanie
a spoločné posedenie.
25. 6. 2016, 8.00 h.
Námestie slobody
Čuhar´s Streetball
6. ročník Streetballu proti rakovine.

10. 6. 2016, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

25. 6. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
vstupné: 5 €

11. 6. 2016
Dom kultúry KNM
Festival Heel and Toe Show
Detský country tanečný festival po prvýkrát v KNM. 16. ročník festivalu je spojený s Majstrovstvami SR v country tancoch.
Organizátori. TS Terra a MKŠS KNM

26. 6. 2016, 17.00 h.
Námestie slobody
Otvorenie Kysuckého kultúrneho leta
2016
Otvorenie 23. ročníka KKL 2016, v programe vystúpia mažoretky Asanka a dychová
hudba Nová Kysučanka.

12. 6. 2016
Turzovská vrchovina
Športklub turistiky KNM pozýva na výlet
na Živčákovú horu, do Veľkého Rovného
a Budatínskeho zámku.

3. 7. 2016, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto 2016
Kysucká vrchárska heligónka

12. 6. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Kód človek
Divadelné predstavenie v podaní hercov
z divadelného súboru Babylon – premiéra.
Vstupné. 3 €

10. 7. 2016, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto 2016
Mandolínový súbor Žiarinka
23. – 24. 7. 2016
Jakubovské hody
Tradičné trhy, atrakcie, zábava a bohatý
program.
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