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Vzali loptu
Oškerdské hody

Písali brkom

Vo veľkej úcte majú obyvatelia Farnosti Oškerda kaplnku, ktorá je zasvätená
najsvätejšiemu Božskému Srdcu Ježišovmu. Preto v prvú júnovú nedeľu sa
v nej konala svätá omša, ktorú slúžil
pán farár J. Vrbata zo Snežnice. Vo svojej kázni vyjadril i úprimné potešenie, že
kaplnka zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu je v jeho farnosti, a preto i celá
omša sa niesla v tomto duchu. Zdôraznil
krásnu myšlienku: „Že objaviť Ježišovo
srdce znamená spoznať veľkosť lásky,

Spojená škola v KNM a Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou sú garantom dobrého
a kvalitného vzdelávania. A pretože výchova a vzdelávanie sú nerozluční partneri, život v oboch kysuckých školách je
okorenený mimoškolským aktivitami.
Jednou z nich je otvorenie novej knižnice, ktorej duchovné a čitateľské skvosty
sú uložené v priestoroch školského internátu pri SŠ v KNM.

viac na str. 5

viac na str. 7

Zober loptu, nie drogy je celoslovenský projekt
občianskeho združenia s rovnakým názvom.
Hlavnou myšlienkou projektu je poskytnúť
deťom priestor na športovanie a zároveň preventívne pôsobiť voči negatívnym vplyvom
spoločnosti.
Areál ZŠ Nábrežná bol v piatok 3. júna 2016 dejiskom športových hier dievčat a chlapcov z MŠ
v okrese KNM. Podujatie sa za tri roky vykryštalizovalo na športovo-zábavný deň plný oddychu a relaxu, ktorý pripravil generálny partner
OZ Zober loptu, nie drogy, ďalej SOŠ strojnícka
KNM, ZŠ Nábrežná v KNM, Školský úrad KNM
a Spoločný školský
úrad Rudina. Akciu
odštartovala koordinátorka podujatia PaedDr. Zuzana
Vojsovičová
a hlavné slovo odovzdala riaditeľovi ZŠ Nábrežná

viac na str. 11

Foto: MKŠS KNM
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

Mesto KNM urobilo dňa 9. 6. 2016 významný krok k tomu, aby sa začalo reálne hovoriť o začatí budovania príjazdovej komunikácie do priemyselnej zóny z diaľničného
privádzača diaľnice D3, ktorá, ako všetci
dúfame, sa začne budovať čo najskôr. K tomuto diaľničnému privádzaču je potrebné
vybudovať spomínanú príjazdovú komunikáciu a bolo by dobré, aby časť tejto komunikácie už bola postavená v čase budovania predmetného privádzača. Časť tejto
príjazdovej komunikácie už bola postavená, a to na východnej strane areálu firmy
INA Kysuce v priestore medzi jestvujúcim
oplotením firmy INA Kysuce a Dolinským
potokom. Dopravne je napojená na jestvujúcu komunikáciu. Jej dĺžka je 431 metrov
o celkovej výmere 2 958 m2 a postavila ju
súkromná firma. Na výstavbu tejto cesty
bolo vydané stavebné povolenie a stavba

bola už dokonca i skolaudovaná. Súkromná
firma ju Mestu KNM ponúkla ako zámenu
za iný pozemok, ktorý je pre mesto nevyužiteľný, nepotrebný a prebytočný. Hodnota
tejto novovybudovanej komunikácie je vyčíslená na 132 849 €. Mesto súkromnej firme za uvedenú cestu ponúklo iné pozemky
(ako je vyššie zmienené) v blízkosti tejto
cesty, ktoré boli vyčíslené na 43 100 € a ich
výmera predstavuje 1 532 m2, pričom treba
poznamenať, že zámena sa uskutoční bez
finančného vyrovnania. Treba jednoznačne uviesť, že toto riešenie (vybudovanie
celej spojovacej komunikácie) zásadným
spôsobom zníži dopravné zaťaženie obytnej
zóny mesta nákladnou a osobnou dopravou.
Vybudovanie tejto spojovacej komunikácie
má svoj význam aj v tom prípade, ak by sa
postavila táto cesta pred vybudovaním privádzača, pretože by sa zásadne znížilo dopravné zaťaženie doteraz jedinej komunikácie do firmy INA po Dubskej ceste.
Mesto KNM urobilo zámenou nehnuteľnosti tento ústretový krok, hoci táto cesta
(príjazdová komunikácia k diaľničnému privádzaču) má byť cesta III. triedy – teda štátna cesta, na ktorú sa má napájať i jestvujúca
cesta III. triedy z Neslušskej cesty a ktorú
by mal vlastne stavať štát, aby sme ukáza-

Vybavíme vám
výhodnú pôžičku
Požičiame vám až 10 000 € bez
zbytočných poplatkov a na čokoľvek.
Finančné centrum v OC Mirage Žilina

0949 568 163
Volajte
Denne 9.00 – 20.00 hod.

li štátnym orgánom, ako je pre nás životne
dôležité postaviť spomínaný diaľničný privádzač, a to čo najskôr aspoň v prvej etape
budovania diaľnice D3 z Brodna do KNM.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva
bolo tiež schválené použitie kapitálových
výdavkov z rozpočtu mesta okrem iného
na stavebné úpravy komunikácie v areáli
polikliniky vo výške 50 000 €, nakoľko dopravná situácia je v tomto priestore skutočne neúnosná a bude už konečne riešená
komplexne. Tiež boli schválené finančné
prostriedky na zakúpenie konvektomatov
pre MŠ na Ul. Komenského i Litovelskej
i na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v MŠ na Ul. 9. mája. Tiež boli schválené finančné prostriedky vo výške 8 500 € na zakúpenie Infrasetu. Jedná sa o zariadenie na
údržbu komunikácií. Ide o vybavený prívesný vozík k okamžitému použitiu na opravy
asfaltových povrchov za tepla. Využíva sa
infražiarenie, za pomoci ktorého sa nahrejú okraje povrchu výtlku na 170 °C, pričom
nedochádza k vyhoreniu spojiva. Pracovníci Údržby mesta budú s týmto zariadením
opravovať lokálne poruchy komunikácie.
S týmto zariadením môžu robiť zamestnanci po odbornom zaškolení i bez predchádzajúcej praxe.

Babylončania zahrali, ako by
(ne)mala vyzerať budúcnosť
Predvídavosť. To je to, čo Karlovi Čapkovi nechýbalo počas písania drámy
R.U.R. v roku 1920. Kreatívnosť. To je to, čo nechýbalo divadelnému súboru Babylon počas nacvičovania hry Kód človek, ktorá bola na jej motívy
vytvorená. Premiéru mohli diváci vidieť 12. 6. v Dome kultúry v KNM.
Karel Čapek už tesne po prvej svetovej vojne zachytil, ako bude zrejme vyzerať pretechnizovaná spoločnosť. Herci zo súboru Babylon, ktorý vedie
Pavol Zátek, oživili túto predstavu na divadelných doskách. Knihy už nie
sú in, dokonca na ne platí zákaz a musia byť spálené. Ľudia sa nedotýkajú
a ich typický pozdrav znie: „Sivý deň.“ Bohatstvo a popularita sa merajú
počtom „telestien“ v domácnosti. Rodiny nie sú vytvárané prirodzene, ale
každý získava partnera, dieťa, domov a aj priateľov na základe pridelenia.
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Všetko robí namiesto človeka robot. Ľudia majú
totiž iba jedinú úlohu, a tou je zabávať sa.
Nie každému však svet, v ktorom je človek oslovovaný číslom a nie menom, vyhovuje. Jeden
z hlavných protagonistov je hasič a život ponúkaný dobou ho ani náhodou nenapĺňa. Túži
po vlastnom dieťati, slobodnom čítaní kníh
a po niekom so skutočnými, nematerialistickými pocitmi. Paradoxne nájde pochopenie v najnovšom modeli robota. Nie je to však obyčajný

Zmeny na Mestskom
úrade
Na prízemí mestského úradu vzniklo miesto
prvého kontaktu. Cieľom vytvorenia tohto
miesta je priblížiť služby mestského úradu obyvateľom. Dôvodom vytvorenia kancelárie bolo
aj to, aby starší občania nemuseli stúpať po

OZNAMY
Rekonštrukcia MŠ 9. mája
Mesto KNM bolo úspešné pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Ako sme písali vo Zvestiach č. 5, finančné
prostriedky budú využité na obnovu budov
MŠ 9. mája. Konkrétne pôjde o výmenu okien
za plastové, zateplenie, vytvorenie bezbariérového prístupu a iné stavebné úpravy, ktorých cieľom bude zníženie energetickej náročnosti objektu.
Pracovníci Mesta KNM vynaložia úsilie, aby
sa so stavebnými prácami začalo počas dní,
kedy bude z dôvodu letných prázdnin škôlka
uzatvorená. Avšak termín začatia prác záleží
od termínu uzatvorenia zmluvy o NFP s poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania, ktorú vykoná riadiaci orgán.
Letný výpožičný čas
Mestská knižnica KNM oznamuje svojim čitateľom, že v letných mesiacoch júl a august je podľa
platného Knižničného a výpožičného poriadku
upravený výpožičný čas nasledovne:
Oddelenie pre dospelých:

Nový piesok
V mesiaci jún začali pracovníci Údržby mesta
vykonávať výmenu piesku v detských pieskoviskách. Začali na sídlisku Kamence, kde sa na-

model, tento má ako jediný na svete namontované aj srdce a pozná verše zo Shakespearových
básní.
Diváci sa zabávali najmä na rozpoltenej postave
psychiatra, ktorý za svoje výstupy zožal nejeden
potlesk. Presvedčivo zahrané boli aj postavy robotov, autenticky pôsobil najmä ich kamenný
výraz a mechanické vykonávanie príkazov. Divadelná inscenácia Kód človek nepatrila ani zďaleka medzi tuctové, a to aj vďaka svetelným efek-

tom. Pri vstupe dostali diváci špeciálne okuliare,
ktoré si však na radu Pavla Záteka, prihovárajúceho sa cez projektor, dali počas predstavenia
dolu. V kinách nám 3D okuliare zabezpečujú
väčší pôžitok z nereálnych prvkov, no v tejto hre
ten dej až taký nereálny nie je. Zobrazuje, ako
by mohla vyzerať spoločnosť v budúcnosti. No
nežijeme tú budúcnosť náhodou už teraz?
Dominika Chrastová
foto: MKŠS

schodoch na prvé podlažie, a tak aj pokladňa je
už presťahovaná na prízemie, č. dv. 4. V novovzniknutej kancelárii prvého kontaktu je v súčasnosti sprístupnená podateľňa a overovanie
podpisov a listín. V najbližších dňoch tu bude
zriadené IOMO Integrované obslužné miesto
občana, ktoré uľahčí občanom vybavovanie

úradných záležitostí a bude ponúkať možnosť
vybaviť Výpisy/Odpisy z registru trestov, Výpisy z Listu vlastníctva a Výpis z Obchodného
registra. IOMO bude zrealizované po doriešení
problémov s informačným systémom na Ministerstve financií SR.
D. Š.

Pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.; sobota, nedeľa, sviatky: zatvorené
Oddelenie pre deti a mládež:
Pondelok – piatok: 10.00 – 17.00 hod.; sobota,
nedeľa, sviatky: zatvorené

nej zbierke Deň slnečníc 25. 5. 2016. Veľmi si
to vážime. Ďakujeme za pomoc aj študentom
zo SOŠ strojníckej KNM a SZS-FA Čadca. Darované peniaze využijeme na ozdravný rekondičný
pobyt a našu klubovú činnosť. Ďakujeme.
Vďační členovia Klubu SM KNM

Voľby prísediacich Okresného súdu
Žilina
V zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch
a prísediacich v platnom znení na obdobie rokov 2016 – 2020 sa bude konať voľba prísediacich Okresného súdu Žilina. Zvolení prísediaci
budú zasadať len v trestných senátoch.
Prísediacich volí mestské zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov
občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú
v obvode súdu. Funkcia prísediaceho je čestná funkcia, preto nie je možné od nej očakávať finančný profit. Žiadosti o túto funkciu je
treba zaslať na MsÚ KNM alebo e-mailom na:
informacie@kysuckenovemesto.sk v lehote do
31. 7. 2016.
Poďakovanie občanom
Touto cestou chceme poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, obyvateľom miest Čadca, KNM
a okolia, ktorí nás finančne podporili na verej-

chádza 19 pieskovísk a tie spotrebovali 117 ton
piesku. Mesto ďalej pokračovalo vo výmene
piesku v dolnej časti mesta, kde pri bytových domoch je ďalších 15 pieskovísk. Podľa výpočtov
na tieto pieskoviská je potrebných 85 ton. Ve-

Máte informácie o Hornej ulici?
Práve v týchto dňoch sa pripravuje publikácia, ktorej obsahom budú informácie o vývoji a živote na tzv. Hornej ulici. Súčasťou
útlej knižky budú aj fotografie a iné obrazové materiály. Touto cestou vás autori žiadajú o pomoc pri spracovaní. Ak ste žili, býva-

Zvesti

li na tejto ulici, ste vlastníkom spomienok
na udalosti, príhody či iné zaujímavosti
o obyvateľoch a živote s nimi, kontaktujte
nás. Prínosom budú aj akékoľvek fotografie
a iné materiály týkajúce sa histórie mesta

Anketa Žena roka
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v KNM v spolupráci so základnými organizáciami ÚŽS KNM, Povina, Kysucký Lieskovec
a Budatínska Lehota vyhlasujú šiesty ročník
ankety Žena roka. V termíne do 20. 9. 2016
môžete nominovať ženu z vášho okolia. Nominačný list nájdete v mestskej knižnici alebo
na webovej stránke mesta, tiež v augustovom
a septembrovom čísle Zvestí KNM. Vyplnený nominačný list odovzdajte do 20. 9. 2016
v mestskej knižnici alebo zašlite na adresu:
uniazien.knm@gmail.com. Nominácie môžete
nahlásiť aj na telefónnom čísle 0902/317 921
(p. Stuchliková).
Z doručených nominácií vyberie porota jednu
ženu a na slávnostnom posedení v mesiaci
október bude vyhlásená za Ženu roka 2015.
Slávnostné vyhodnotenie sa bude konať
v dome kultúry.

ríme, že touto činnosťou mesto potešilo všetky
deti a ich rodičov a psíčkari si ustrážia svojich
miláčikov, aby do miest slúžiacich deťom nevykonávali potrebu.

D. Š.
a najmä tejto ulice. Spoločne zachováme
kus histórie mesta pre našich potomkov.
Kontakt: Mário Janík – 0911/033 962,
janikmario00@gmail.com alebo
Dušana Šinalová – 0904/744 995,
dusana.sinalova@kysuckenovemesto.sk
alebo osobne v mestskej knižnici.
Ďakujeme
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Popasovali sa s testami
Dňa 6. apríla 2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave
uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov
9. ročníkov základných škôl z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Zapojených bolo 38 356 žiakov zo 1 444 základných škôl SR.
Priemerná úspešnosť testu z matematiky,
ktorý obsahoval 20 úloh, bola 52,8 %. Žiaci
našich základných škôl dosiahli priemernú
úspešnosť až 62,83 %. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry s 25 úlohami bola 62,6 % a žiaci z troch
ZŠ v našom meste mali priemernú úspešnosť
70,86 %. Dievčatá získali viac bodov v teste
zo slovenského jazyka a literatúry a naopak, chlapci boli úspešnejší pri riešení úloh
z matematiky. Zo základných škôl v zriaďo-

SPRAVODAJSTVO

Vyjadrenie výboru
ZO SZZ KNM
Vyjadrenie k článkom „Ovocinári z Clementisky“ uverejnený vo Zvestiach č. 5 a „Otvorenie ovocnej záhrady“ uverejnený vo Zvestiach č. 6.
Výbor ZO SZZ spolupracuje so ZŠ Dolinský
potok v oblasti práce s mládežou od roku
2008. V rámci tejto spolupráce sme na požiadanie vedenia školy začiatkom roka 2014

KINEX – už 110-ročná
história
Ložisková výroba má na Slovensku dlhoročnú
históriu. Dnes už málokto vie, že prvé ložisko
na Slovensku bolo vyrobené v KNM v roku
1950 v závode VALO, neskôr ZVL a už pätnásť
rokov KINEX.
Ložiská z Bytče a KNM sa už desaťročia predávajú po celom svete. Už povojnová výroba
valivých ložísk sa orientovala na export. „Ložiskám KINEX sa darí nielen na európskom,
ale aj ázijskom trhu. Zdá sa, že po určitej
odmlke sa znova rozhýbe predaj aj na americkom kontinente,“ hovorí generálny riaditeľ skupiny KINEX Igor Kováč, ktorá je dnes
pokračovateľom 110-ročnej tradície strojárskej výroby v Bytči, ktorá začína v roku 1906
založením spoločnosti Považský kovopriemysel. „V špeciálnych ložiskách pre textilný
priemysel predstavujeme svetovú špičku. Ložiská pod ochrannou známkou KINEX z výrobného závodu v KNM sú najpoužívanejšími
v nákladných vagónoch v Európe. Dalo by sa
povedať – pomáhame hýbať Európu,“ opisuje
súčasnosť Igor Kováč.
Globalizačné trendy v ložiskovom priemysle nastavujú úplne nové podmienky na trhu
a je na jednotlivých výrobcoch, ako sa s nimi

vateľskej pôsobnosti
Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
mesta KNM sa v celoslovenskom testovaSOBOTA
2. 7. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
ní žiakov 9. ročníkov
NEDEĽA
3. 7. 2016
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
najviac darilo žiaUTOROK
5. 7. 2016
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
kom zo ZŠ Nábrežná
SOBOTA
9. 7. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
KNM.
Výsledky
žiakov
NEDEĽA
10. 7. 2016
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
v Testovaní 9 sú
SOBOTA
16. 7. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
v našom meste už dlNEDEĽA
17. 7. 2016
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
hodobo nad celosloSOBOTA
23. 7. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
venským priemerom.
NEDEĽA
24. 7. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme
SOBOTA
30. 7. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
im veľa úspechov na
NEDEĽA
31. 7. 2016
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
stredných školách,
ktoré si vybrali. Poďakovanie patrí riadiacim Výsledky ZŠ z jednotlivých predmetov sú
zamestnancom ako aj pedagógom za ich zod- zverejnené na webovom sídle NÚCEM Bratipovedný prístup k príprave žiakov na dôleži- slava: http://vysledky.nucem.sk/
D. Š.
té celoslovenské testovanie.

vypracovali projekt pre realizáciu školskej
záhrady v ich areáli. V novembri 2014 za
spoluúčasti žiakov sme vykonali výsadbu
ovocných stromov a kríkov a vedenie školy
zabezpečilo oplotenie záhrady. Podľa našich
informácií a vedomostí je to prvá školská
záhrada na Kysuciach moderného rodinného typu. Jej oficiálne otvorenie sa konalo
27. 4. 2016 za účasti orgánov zväzu, MsÚ
a ZŠ. Pred uverejnením článku vo Zvestiach

o tomto akte, bol vo Zvestiach č. 5 uverejnený článok o založení ovocného sadu v areáli ZŠ Clementisova, kde bola z iniciatívy
riaditeľa školy vykonaná výsadba stromov
a kríkov na jar roka 2016. O tejto akcii sme
nevedeli, ale veľmi nás potešilo, že aj vedenie ZŠ Clementisova venuje tejto prospešnej
činnosti pre žiakov takúto pozornosť, za čo
im tiež patrí z našej strany poďakovanie.
Ing. Ivan Červenec

vysporiadajú. Bolo by naivné zakrývať si oči
pred rastúcou konkurenciou z Ázie a jej prienikom do Európy. KINEX sa rozhodol reagovať
na tieto skutočnosti sústreďovaním sa na produkty, v ktorých je špičkou vo svete, prípadne
v Európe. Napriek tomu, že toto rozhodnutie
je sprevádzané určitými reštrukturalizačnými
procesmi, tak vo výrobnom závode v KNM
ako aj v Bytči, výsledkom bude posilnenie
kompetencií v nosných odvetviach, v ktorých
sa bude rozvíjať v ďalších rokoch. Súčasťou
týchto krokov bola aj fúzia troch spoločností
KINEX-KLF, a. s., KNM, KINEX, a. s., Bytča,
KINEX BEARINGS, a. s., Bytča, do jedného celku, ktorý bude ďalej pokračovať pod obchodným názvom KINEX BEARINGS, a. s.
Svoje rozvojové ambície KINEX podporuje aj
investíciami. V roku 2016 sú investície v objeme dosahujúcom štyri milióny eur realizované vo výrobnom závode v Bytči. Ich úlohou je
posilnenie pozície v automobilovom priemysle. „Nezabúdame ani na náš výrobný závod
v KNM. V tomto roku tu budú smerovať vybrané investície predovšetkým do posilnenia
infraštruktúry, no už bežia prípravné práce na
dôležitých investíciách do našich kapacít pre
ložiská v koľajovom priemysle, ktoré by mali
prísť na rad v roku 2017 a 2018. Cieľom je roz-

víjať našu pozíciu v úzkej skupine najvýznamnejších výrobcov ložísk pre koľajový priemysel. Závod v KNM je pevnou a dôležitou
súčasťou spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s.,
a som presvedčený, že ho čaká úspešná budúcnosť,“ dodáva Igor Kováč.
Okrem ložísk, je KINEX aj značkou meracích
nástrojov. Oficiálna výroba meradiel KINEX
začala v roku 1954 a vydržala až do dnešných
dní. Špecializáciou KINEX sú presné dielenské a kontrolné meradlá pre priemyselné
využitie, zvlášť pre automobilový priemysel
a presné strojárstvo. Prebiehajúci vývoj sa
sústreďuje najmä na digitálne meradlá, bezdrôtový prenos dát, vlastný vývoj uhlových
meradiel a malých meradiel z titán-karbónových materiálov.
V KINEXe nezabúdajú ani na svoju budúcnosť.
KINEX má dohodnutú spoluprácu so strednými odbornými školami v Čadci, KNM i Považskej Bystrici a už v septembri by mali nastúpiť
prví žiaci do programu duálneho vzdelávania.
„Nie v každom z historicky významných
strojárskych závodov na Slovensku sa podarilo udržať a rozvíjať tradíciu vývoja a výroby.
Sme radi, že sa nám to v KNM a Bytči darí,“
uzatvára generálny riaditeľ skupiny KINEX
Igor Kováč.
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Od piatku 11. júna 1999 až do nedele sa
Banská Štiavnica rozozvučala tónmi country
hudby a zaplnila sa detskými návštevníkmi
z celého Slovenska od Bratislavy až po Michalovce, ktorí prišli tancovať a súťažiť na festival HEEL [&] TOE SHOW. Bol to prvý ročník,
ktorý založila pani Zlatica Berešíková so svojou skupinou Texasky z dôvodu, aby nemuseli
deti chodiť na súťaže do Čiech. Zrealizovali
4 ročníky a potom festival posunuli ostatným
súborom. Heel and Toe Show sa zmenila na
putovnú a postupne zavítala do domova rôznych súborov a v sobotu 11. júna 2016 sme
zažili jej atmosféru tu v KNM. Sme ale radi,
že sme sa stretli ako jedna veľká rodina. Heel
and Toe Show bola a bude udalosťou, na ktorej sa budeme pravidelne zúčastňovať a stretávať hlavne s milovníkmi country.
Tanečná skupina TERRA ďakuje: riaditeľovi
MKŠS v KNM Mgr. Jurajovi Čierňavovi, že

Domáci miláčikovia
súťažili
Na konci mája sa okolie CVČ zaplnilo zvieracími miláčikmi na súťažnej prehliadke Miss zvieratko. Súťaže sa zúčastnilo 15 detí so psíkmi,
mačičkami, zajačikmi, škrečkami a činčilami.
Porota v zložení MVDr. Zuzana Bobáková,
Zdenka Bajsová a Lukáš Laurenčík oboznámila
deti s kritériami súťaže. Pani Zdenka Bajsová
vysvetlila deťom, ako sa správne psíky chovajú a cvičia. Po jej krátkej ukážke začala súťažná
prehliadka, pri ktorej porota hodnotila odpoveď na losovanú otázku z danej oblasti, vzhľad,
poslušnosť a šikovnosť zvieratka. Každý maji-

Oškerdské hody
(pokračovanie zo str. 1)
ktorou sme milovaní“. V závere spomenul,
že túto svätú omšu, ktorá sa konala už po
druhýkrát, môžu obyvatelia Oškerdy nazvať

prijal ponuku usporiadať
tento festival, fandí a verí
nám, že sa budeme ďalej
len rozrastať a reprezentovať KNM; primátorovi
Ing. Jánovi Hartelovi, že
prišiel, otvoril festival
a tiež je náš verný dlhoročný fanúšik; všetkým
pracovníkom MKŠS KNM;
rodičom, ktorí sa o nás starali – napiekli, pripravili
občerstvenie, fandili nám
a boli po celý čas s nami, boli skrátka úžasní;
Peťovi Sobolovi, ktorý profesionálne a bezchybne zvládol ozvučenie festivalu; úžasnému
moderátorovi Mirkovi Stanekovi, ktorý podal
profesionálny výkon a odmoderoval festival
na skvelej úrovni; porote a Danke Plošticovej,
ktorá bola jej perfektnou asistentkou a všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh festivalu od prípravy až po konečné upratanie.
teľ/ka si losoval otázku, zodpovedal ju a predstavil svojho miláčika, ako sa volá, aká je rasa,
čo žerie, aký má vek. Nejednou veselou príhodou zo života ich zvieratka rozveselili všetkých
prítomných.
Výsledky:
Kategória PES: 1. Karin Buryová a psík Alfa;
2. Lucia Hladová a psík Sisi; 3. Peter Klečka
a bedlington
Kategória HLODAVCE: 1. Katarína Bačová
a škrečok Vločka; 1. Karin Buryová a činčila
Mucko; 2. Simona Janíková a škrečok Frenky
Kategória KRÁLIKY: 1. Lucia Hrubá a králik Zorro; 2. Evka Sýkorová a králik Jupinka;

3. Ester Klečková a králik Hryzka
Kategória MAČKY: 1. Karin Buryová a mačka Shadow; 2. Katka Bačová a mačka Ajša;
3. Zuzka Bačová
a mačiatka
Celkovým víťazom
a titul MISS zvieratko 2016 získala
Karin Buryová.
Ďakujeme obchodu
Korela a Zdenke
Bajsovej za materiálnu podporu pre súťažiacich.
J. Pavlusíková

ako tradičné Oškerdské hody. Primátor mesta Ing. Ján Hartel, ktorý bol tiež prítomný
na sv. omši, v krátkom príhovore pozdravil
všetkých prítomných a vyzdvihol peknú myšlienku sláviť každoročne sv. omšu na počesť
zasvätenia Božského Srdca Ježišovho a záro-

veň ju spojiť s Oškerdskými hodami. Poďakoval sa všetkým zanieteným organizátorom
tejto milej slávnosti, ako i rodinám, ktoré
akýmkoľvek sponzorským spôsobom prispeli
k vytvoreniu úžasnej atmosféry.
PhDr. Elena Gavláková

pohybové úlohy, súťaže či iné výzvy, za ktoré získavali pečiatky. Na svojej ceste sa drobci zastavili v Kráľovstve rozprávok, kde sa im venoval
sám kráľ, vo vodnom kráľovstve s vodníkom,
rusalkou a rybníkom, potom zavítali k šašom či
do perníkovej chalúpky s ježibabou. V uliciach

mesta nechýbali Indiáni s Orlím perkom či čert
a Kača. Na tvárach detí bolo vidno nadšenie, ak
sa im rozprávkové bytosti prihovorili, darovali im úsmev i pečiatku a najmä ich potešilo to,
že zvládli úlohy, keď hádzali loptičkami, bežali
slalom, chytali ryby či zdolávali rôzne prekážky. Po získaní pečiatok na nich čakali sladkosti.
Mesto bolo malými oslávencami preplnené, no
počasie trochu neposlúchalo a podujatie ukončil poriadny dážď. Za hladký priebeh podujatia
treba poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí
pomohli zabezpečiť túto masovú akciu a INA
Kysuce za uhradenie nákladov za kostýmy.
Posledným darčekom bolo divadelné predstavenie o Zlatovláske v dome kultúry, ktoré zahralo
divadlo Kapor na scéne.
D. Š.

Deti v rozprávkovom
meste
Prvý deň šiesteho mesiaca v roku je venovaný
deťom. Deťom z celého sveta, veď nesie meno
Medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti
boli v meste pripravené mnohé podujatia.
ZUŠ KNM už v stredu zaslala všetkým deťom
hudobný pozdrav. Na Námestí slobody vystúpili
žiaci ZUŠ KNM so svojimi pedagógmi Mgr. Danielom Žákom a Mgr. Alenou Ďuriakovou, ktorí
sú súčasťou hudobnej skupiny In Comma.
Ale najviac sa deti tešili na nedeľu. Teplé počasie
ich o jednej hodine poobede vytiahlo na tradičnú Cestu rozprávkovým mestom. Tú pre nich
pripravili pracovníčky CVČ v KNM v spolupráci
s dobrovoľníkmi. V uliciach mesta nachystali
9 stanovíšť, kde si deti mohli vyskúšať zvládnuť

Zvesti

Ďakujeme sponzorom: Kysucké pekárne Vilija,
pani Štensová, Kvetinárstvo Palo Maráček,
Stredná odborná škola strojnícka v KNM,
pizzeria Robinsson. Ďakujeme aj mediálnym
partnerom: Rádiu Frontinus a Rádiu Best FM.
Výsledky tanečnej súťaže nájdete na webovej
stránke mesta.
Dana Nekorancová
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Ďakujeme našej škôlke
Deti v Materskej škole na Ulici 9. mája už
dávno vedia, že s príchodom jari sa na ich
školskom dvore odohrajú mnohé skvelé podujatia. O svojej zaujímavej práci im prišli porozprávať sokoliari, hasiči aj policajti. Stali sa
už účastníkmi dopravy, hádzali tomahawkami
ako Indiáni a zatancovali si na koncerte pod
holým nebom. Akcia, ktorá sa konala 14. 6.,
však bola trochu iná. V rámci Dňa otcov pozvali detičky svojich ockov do škôlky na spoločný športový deň.
Hoci slniečko sa celé dopoludnie mračilo,
tesne pred začiatkom podujatia predsa len
vystrčilo lúče. Deti svojim otcom najskôr za-

ŠKOLSTVO

Vrátili šport medzi
žiakov
V piatok 20. mája sa v Nesluši uskutočnili
turistické preteky, ktoré sa podarilo zrealizovať vďaka grantovému programu Žilinského
samosprávneho kraja. Organizátori predstavili projekt verejnosti pod výstižným názvom
Vráťme šport do škôl. Viac ako 90 žiakov
Spojenej školy v KNM sa v tento deň vzdalo
vysedávania pri počítači a prežilo pekný deň
s množstvom zaujímavých aktivít. Vďaka
patrí najmä autorke projektu Mgr. Márii Maxianovej, ktorá spolu s organizačným tímom,
siedmimi učiteľkami Spojenej školy a dobrovoľníkmi zo združenia Priatelia Kysúc zabezpečila bezproblémový priebeh celej akcie.
Cieľom projektu bolo podnietiť záujem žiakov
o spoznávanie prírody, podporovať ich pohybovú zdatnosť a spojiť fyzickú aktivitu s kultúrno-poznávacou činnosťou. Pretekov sa preto mohli zúčastniť nielen milovníci športu, ale

spievali, zarecitovali a ponúkli ich malým občerstvením. Na hrdých oteckov a ich ratolesti
čakalo osem náročných disciplín. Skákanie vo
vreci, hod oštepom, kráčanie na chodúľoch
apod. Za každú splnenú disciplínu získali súaj žiaci, ktorí si chceli rozšíriť svoj všeobecný
prehľad. Pretekom predchádzala takmer dvojmesačná príprava, počas ktorej žiaci trénovali
svoju vytrvalosť a spoznávali topografické
značky, kultúrne pamiatky, hlavné mestá štátov EÚ a druhy drevín a rastlín, učili sa viazať
uzly a orientovať sa v teréne za pomoci buzoly.
Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ SŠ
v KNM Ing. Milan Valek a súťažiaci krátko
po otvorení začali testovať svoju vytrvalosť
a znalosti vo viacerých disciplínach. Z pohybových aktivít žiakov najviac potrápilo plazenie.
Schopnosť orientovať sa v prírode si súťažiaci
preverili na azimutových úsekoch, kde museli
s pomocou buzoly merať uhly a zistiť tak smer,
ktorým sa majú vydať k ďalším stanovištiam.
Menej športovo zdatní súťažiaci mohli vyniknúť vo vedomostných úlohách. Usmiate tváre
pretekárov nám prezradili, že hoci si siahli na
dno svojich síl, spokojnosť zo zvládnutia trojkilometrovej trasy prevládala.

ťažiaci pečiatku a v cieli sa potešili sladkej odmene a medaile. Aj úsmevy na tvárach rodičov
svedčili o príjemnej a veselej nálade.
Týmto krásnym podujatím prispela škôlka
nielen k zdraviu zúčastnených, ale aj k súdržnosti rodín, ktoré v dnešnej uponáhľanej
dobe majú len málo príležitostí byť naozaj
spolu. Touto cestou by som sa v mene rodičov
poďakovala pani učiteľkám a celému personálu za prácu, ktorú vykonávajú v prospech detí.
Rodinná a priateľská atmosféra v škôlke a tiež
nezabudnuteľné akcie, ktoré sa v škôlke organizujú, nahrádzajú deťom pocit domova a zanechávajú v nich nezabudnuteľné spomienky.
A.H.

V prvej kategórii
chlapcov
sa umiestnil
na 3. mieste
Peter
Kulas,
na 2. mieste Filip Janiš a zvíťazil
Martin Halúska. V druhej kategórii chlapcov
bol na 3. mieste René Rajtek, na 2. mieste
Lukáš Kopták a víťazstvo si odniesol Vlado
Deling. V prvej kategórii dievčat sa umiestnila na 3. mieste Simona Lipková, na 2. mieste
Katka Králová a na 1. mieste Gréta Maľovaníková. V druhej kategórii dievčat skončila
na 3. mieste Mária Jánošíková, na 2. mieste
Paula Marčišová a prvé miesto patrilo Danke
Urbaníkovej.
Autorka: Mgr. Beáta Baroniaková
Foto: Mgr. Pavlína Garajová

Po ukončení štúdia na ZŠ som sa rozhodoval,
na ktorú strednú školu nastúpim. Na výber
boli gymnáziá v Žiline, Bratislave a v KNM.
Veľa mojich kamarátov chodilo na „kysucký
gympel“ a pochvaľovali si ho. Rozhodol som
sa, že ho skúsim aj ja.
Po štyroch rokoch štúdia môžem povedať, že
moje rozhodnutie bolo správne. Prístup učiteľov bol fantastický. Vždy, keď som niečomu
nerozumel, boli ochotní mi danú problematiku bližšie vysvetliť. Keďže som aktívny špor-

tovec a tenisu sa venujem v Bratislave, zvolil
som si individuálny študijný plán. Odporúčam ho každému športovcovi, ktorý sa nemôže zúčastňovať na dennom štúdiu. Zo začiatku nebolo jednoduché zvyknúť si doberať
látku z predmetov ako matematika, fyzika,
biológia či chémia. Postupom času som však
s učiteľmi našiel správny pomer konzultácií
a doučovaní, ktoré mi v konečnom dôsledku
umožnili zmaturovať s výborným priemerom.

Vplyvom učiteľov z Gymnázia v KNM som
získal vedomosti, ktoré mi pomohli k prijatiu
na poprednú univerzitu v USA. Toto gymnázium odporúčam každému, kto hľadá strednú
školu s individuálnym a pozitívnym prístupom učiteľov. Žiakom, ktorí chcú získať všeobecný prehľad a dobrý základ pre štúdium
na VŠ doma aj v zahraničí. Na základe mojej
pozitívnej skúsenosti na Gymnázium v KNM
nastupuje v septembri aj môj mladší brat
Adam.
Jakub Behúň

Stop odpadom na gyme

Úlohou projektu bolo zistiť
množstvo obalov, ktoré sa
používajú na balenie výrobkov a pokúsiť
sa zistiť, či sú naozaj všetky obaly potrebné. Musíme konštatovať, že mnohé obaly
používame úplne zbytočne, ale momentálny systém balenia potravín nedokážeme

ovplyvniť. Preto, aby
sme eliminovali množstvo obalov z desiat
a redukovali bioodpad
v domácnostiach, rozhodli sme sa zabezpečiť
našim žiakom lunchboxy – desiatové krabičky.
Našim cieľom bolo naučiť žiakov efektív-

Kysucký gympel dobrou voľbou

Tento školský rok bolo gymnázium úspešné v projekte „Pomáhame vyrásť s podtitulom Zdravé stravovanie“, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore CEEV Živica
a IKEA Bratislava. Projekt Stop obalom na
našom gyme, bol podporený finančnou
sumou 498 €.
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zisťovali tiež potravinové míle, teda vzdialenosti, ktoré precestujú suroviny na výrobu najobľúbenejších výrobkov z bufetu na
škole, aby si žiaci uvedomili, akým spôsobom môže predaj suroviny, resp. výrobku,
ovplyvniť život ľudí vzdialených tisícky
kilometrov. Za najpredávanejší produkt
v našej škole môžeme považovať dobošky.

V nedeľu 22. mája sa Kultúrny dom Jozefa
Kronera v Staškove ozýval spevom a hrou
na ľudové nástroje. Tradične sa v ňom každý
tretí rok koná súťažná prehliadka Piesne domova, ktorej sa zúčastnili aj členky folklórneho krúžku CVČ KNM Vajčovky pod ve-

Mesiace máj a jún v ZUŠ KNM boli pestré ako
kvety v jarnej záhrade. Venovať dostatočný
priestor všetkým, ktorí nepoľavili vo svojom
pedagogickom snažení až do záverečných dní
školského roka, by bolo veľmi zdĺhavé. A tak
aspoň v skratke, čo pedagógovia ZUŠ so svojimi žiakmi absolvovali:
• triedne besiedky jednotlivých odborov, verejné a výchovné koncerty (KNM, Snežnica, Lodno, H. Vadičov, Rudina, Žilina, Povina, Ochodnica)
• koncerty ku Dňu detí v H. Vadičove a so
školskou hudobnou skupinou In comma
na námestí v KNM
• talentové skúšky pre nových žiakov
• absolventské skúšky, záverečné a technické
skúšky žiakov jednotlivých odborov

• besiedky ku Dňu matiek v Lodne, Snežnici,
Povine
• dva absolventské koncerty
• uskutočnili sa divadelné predstavenia žiakov literárno-dramatického odboru (Čarovné zrkadlo, Ako je svet zariadený, Tanec
zubných kefiek)
• pripísali sme si úspechy tanečníkov v celoslovenskej postupovej súťaži Tanec bez bariér, úspech dychového oddelenia na súťaži
Rajecká jar, úspešne pre nás dopadla aj heligónkarská súťaž v ČR, literárno-dramatický odbor zaznamenal ďalšie literárne úspechy v celoštátnych súťažiach Dúha, Villa
Zerna, Literárna Ilava, esejistickej súťaži
Hodžov novinový článok, zúčastnili sme sa
celoštátnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.
• vyvrcholením pedagogickej práce učiteľov
ZUŠ a ich úspešných žiakov bol dňa 9. 6.
koncert Kysucké talenty, kde v slávnostnej

atmosfére prebrali z rúk riaditeľky školy
Mgr. Evy Králikovej a vedúceho oddelenia školstva MsÚ v KNM Mgr. Ladislava
Vendrinského najúspešnejší žiaci ZUŠ
ocenenia za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných a celoštátnych umeleckých
súťažiach.
Blížiace sa letné prázdniny pre žiakov a dovolenky pedagógov budú určite príležitosťou na
regeneráciu síl, ktoré vynaložili v tomto úspešnom školskom roku 2015/16.
Mgr. Anna Vlčková

Henricha VIII. Hampton Court, ktorého
postava žiakov natoľko zaujala, že počas
ciest sledovali jeho životný príbeh i príbeh
jeho dcéry Alžbety I. spracovaný vo filmoch.

Žiaci navštívili tiež univerzitné mesto Cambridge, v ktorom študuje 20 000 študentov,
z toho asi 100 Slovákov a Čechov. Cambridge dýchal atmosférou končiacich sa skúšok
a prípravy koncoročného študentského
bálu. Keďže cesta autobusom do Británie je
dosť dlhá, využili sme možnosť zastaviť sa
v Amsterdame, spoznať jeho zákutia, kde
žiaci navštívili Múzeum voskových figurín
Madame Tussaud, v ktorom stretli svojich
obľúbených hrdinov. Ich úsmev na tvárach
prezrádzal, že sú spokojní a že zástavka
v Holandsku bola dobrou voľbou.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

túto perlu pozerali doslova v rukavičkách.
A pretože tvorivosť a kreativita nemohli
chýbať, preniesli sme sa na chvíľu do doby
našich predkov a každý žiak z oboch škôl si
pomocou špeciálne upraveného brka, namočeného ako inak než v atramente, napísal
svoje meno – ale nie len tak bežne, ako je to
zvykom, ale v hlaholike.

Spomienkou na toto príjemné stretnutie zostali vlastnoručne vyrobené prívesky, ktoré
pri odchode zdobili hruď každého účastníka. No i tak stále platí, že najcennejšie sú pozitívne zážitky, ktoré sa nestratia, ale ostávajú zakorenené hlboko v nás ešte dlhý čas,
posúvajú nás dopredu, cibria našu osobnosť.
Jana Komanová

Na oslave kráľovnej
Alžbety II.
V čase návštevy žiakov ZŠ Nábrežná v Londýne sa konali oslavy 90. narodenín kráľovnej Alžbety II. V sobotu 11. júna žiaci
videli celú kráľovskú rodinu na balkóne
Buckinghamského paláca, pred ktorým bolo
naozaj veľa ľudí. Historická chvíľa. Ešte pred
oslavami mali žiaci možnosť spoznať centrum Londýna od Big Benu, cez Londýnske
oko, park Sv. Jakuba, až po Londýnsku pevnosť a zdvíhací most Tower Bridge. Avšak
našim cieľom nebol len samotný Londýn.
V blízkosti veľkomesta sa nachádza palác

Písali brkom
(pokračovanie zo str. 1)
Unikátom knižnice je historická biblia
z roku 1902 napísaná v maďarskom jazyku.
A tak ako knihovník si svoje najcennejšie
dielo prísne stráži, vytešuje sa z neho a dotýka sa ho jemne ako vánok, i naši žiaci si

Zvesti

PaedDr. Kormanová Miroslava
a Mgr. Žideková Marianna

dením Mgr. Janky Pavlusíkovej. Dievčatá si
svojim spevom vyspievali 1. miesto, a tým aj
postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať
v septembri v Zázrivej. Dievčatám gratulujeme a držíme palce, aby náš okres úspešne
reprezentovali aj na krajskom kole.
J. Pavlusíková

Vajčovky vyhrali

Pestré ako jarná
záhrada

Na ich výrobu sú potrebné mnohé suroviny, ktoré od miesta svojej produkcie až ku
miestu svojho spracovania precestujú spolu
neuveriteľných 67 000 km.
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ŠKOLSTVO

ne hospodáriť s potravinami, ktoré majú
doma, neplytvať nimi a uschovávať si ich do
lunchboxov a nie do jednorazových obalov,
a tak čo najefektívnejšie využívať dostupné
zdroje a zodpovedne sa správať nielen k potravinám, ale aj prostrediu, v ktorom žijú.
Lunchboxy dostali všetci žiaci našej školy,
ako aj všetci zamestnanci. V projekte sme

i
Dňa 6.7. 2016 si pripomenieme smutné tretie
výročie úmrtia nášho milovaného manžela,
otca a starého otca
Rudolfa KUBICU
S láskou a úctou spomína manželka, deti
a vnúčatá.

SPOMIENKY
Zomrel si tichučko, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach ale žiješ stále spomienkami.
Dňa 7. júla si pripomíname 16. výročie
úmrtia nášho syna a brata
Stanislava HLINU z Nesluše
Modlitbu tichú odrieka a s láskou spomína
celá rodina.

30. júna 2016 uplynulo 1. smutné výročie, čo
nás opustila naša drahá mama, stará mama
a prastará mama
Zdenka ŠIMKOVÁ, r. Gaššová
S láskou na ňu spomínajú dcéry, synovia,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Očiam si odišla, v srdci si ostala.
Dňa 13. 7. uplynie 11 rokov, ako nás opustila
naša mama a starká
Eva ŠKORVAGOVÁ
Spomína dcéra Gabriela a vnuk Erik.

30. júna si pripomíname tretie výročie
smrti a nedožitých 86 rokov našej milovanej
manželky, matky a starej mamy
Oľgy BRODŇANOVEJ
S láskou a modlitbou spomína smútiaca
rodina.

Dňa 14. 6. 2016 sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia syna
Michala HEĽA z Kysuckého Nového Mesta
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani: „zbohom, už neprídem“.
Odišiel si bez rozlúčky, slovíčka,
už sa na nás dívaš z nebíčka
S láskou spomínajú rodičia a bratia.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 13. júla si pripomenieme smutné
5. výročie úmrtia manžela a otca
Bc. Viliama PÚČEKA
S láskou manželka, dcéra a synovia.

28. 7. 2016 uplynie
smutné 20. výročie, čo nás
opustil náš otec, starý otec
a prastarý otec
Karol PALACKA
a 23. 5. 2016 sme si
pripomenuli 12. smutné
výročie, čo nás opustila naša mama, stará mama a prastará
mama
Terézia PALACKOVÁ, r. Veselá
Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S láskou na nich spomínajú syn Vladimír s manželkou, vnuci
Vladimír a Radovan, pravnuk Jakub a ostatná rodina.

Dňa 7. 7. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša mama, starká, prastarká
Žofka BUGÁŇOVÁ
S láskou a úctou spomína dcéra a syn
s rodinami.

Dňa 23. 7. 2016 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec, dedko
Karol BESTVINA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia
s rodinami.

Dňa 14.7. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás
opustil
František ABSOLON z Kysuckého Nového
Mesta
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si
s nami.
Kto žije v srdci, neumiera.
Manželka s rodinou.

Dňa 14. júla 2016 uplynie 10 smutných rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný
František ABSOLON z KNM
S úctou a láskou spomína dcéra Jana s rodinou.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

8

ROČNÍK XXIII. • JÚL 2016

i

Drahí rodičia,
skromný život ste žili, lásku
a úsmev rozdávali.
Starosti života ste s Božou
pomocou trpezlivo znášali.
V nás ste zanechali kus seba,
na vysviacku vnuka Jurka,
na ktorú ste sa tak veľmi tešili, pozeráte z neba.
Prázdno je tam, kde vaše hlasy zneli,
drahé spomienky na vás nám zostali.
Uplynul veľmi smutný rok od chvíle, čo si Pán Boh povolal
29. 6. 2015 našu drahú mamičku, starkú a prastarkú
Milku HVOLKOVÚ
a zakrátko 10. 8. 2015 aj nášho drahého otecka, starkého
a prastarkého
Justina HVOLKU z Budatínskej Lehoty.
S modlitbou a veľkou láskou v srdci spomínajú dcéra a synovia
s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Mária ČAVAJDOVÁ
Ľubomír MURČÍK
Helena BELÁKOVÁ
Milan BENDA
Miroslav KRÁLIK
Emil MACEJKO
Miroslav HOLTÁN
Mária KÁČERÍKOVÁ
Vilma OZANIAKOVÁ
Vincent FUJÁK
Danka KRČMARIKOVÁ
Jozef ŠULGAN
Vilma SUCHAŇOVÁ
MUDr. Anna ROUBALOVÁ
Ladislav ONDRAŠINA

Jakub Vlček,
Sebastián Urbánek,
Jakub Macáš,
Lilien Reisingerová,
Olívia Oravcová,
Nikolas Sidor,
Anica Mrázová,
Nicol Šplháková,
Damián Gužiak,
Alex Pika, Juraj Máček,
Viktória Janurová,
Mia Pecková.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Ing. Martin Balek a Ing. Marcela Macejková
Martin Macáš a Jana Korpesiová
Ondrej Dubravka a Kristína Starinská
Jakub Kamenár a Libuša Horvátová
Martin Haranta a Mgr. Zuzana Kupcová
Peter Roman a Mgr. Erika Chovaňáková
Alexander Tulec a Jana Kafčáková
Miroslav Vantech a Zuzana Urbaníková
Ján Šidlo a Ing. Tatiana Tomčíková

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujem všetkým príbuzným a známym
za prejavenú úprimnú sústrasť na rozlúčke
s mojim manželom
Miroslavom KRÁLIKOM,
ktorý nás opustil dňa 28. 5. 2016 vo veku
76 rokov.
Smútiaca manželka a dcéra a syn s rodinami.

POĎAKOVANIE

INZERCIA
 Predám zrubovú chatku v Dieloch. č. t.: 0908/101 974
 	Hľadáme opatrovateľku na pracovný pomer v Kysuckom Novom Meste. Kvalifikačné predpoklady: stredná zdravotná
škola alebo certifikovaný kurz opatrovateľstvo. Kontakt:
041/4204 183.

Zvesti

88 rokov
48 rokov
69 rokov
63 rokov
76 rokov
76 rokov
62 rokov
73 rokov
89 rokov
87 rokov
43 rokov
55 rokov
66 rokov
72 rokov
59 rokov

NARODENIE DETÍ

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom
a známym za účasť na poslednej rozlúčke
s mojim manželom, s našim otcom, starým
otcom, bratom, švagrom a kmotrom
Vladimírom VLČKOM,
ktorá bola dňa 16. 5. 2016 v Mariánskom
kostole v Kysuckom Novom Meste.
Smútiaca rodina.
Nech odpočíva v pokoji.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa
radi mali.
Dňa 13.7. 2016 si pripomenieme 9. smutné
výročie, čo nás navždy opustila
Monika ŠULGANOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.

Touto cestou chceme poďakovať p. Stanislavovi Luhovému, ktorý
podaroval výtvarné práce zo svojej zbierky pre náš internát, ktorý
sa nachádza pri SŠ Nábrežná. Tieto výtvarné práce spríjemňujú
prostredie klubovne a vždy budú spomienkou na jeho prácu našim
študentom.
A. Čičalová

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 6/2016
znie: „…kto sa znesie sám so sebou.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Zuzana Kašiarová, Jesenského 1180, KNM – 6,00 €,
2. Anna Trnková, Radoľa 10 – 5,00 €,
rips,
okolec,
Kaťa

balík
(zastar.)

osobné
zámeno

3. Klárika Čičmanová, Clementisova
1033, 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

pískal
(expr.)

zelenina

z čísla 7/2016 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 7. 2016.

okresný
predpona
výbor hustá látka
(nový)
(skr.)

český
spevák
nachýlilo
sa

pravoslávny kňaz

argón
(zn.)

ruský
súhlas

EČV Košíc
vykopávala
pokiaľ

vyhŕňal
rukávy

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

nevlastnil

Antonov
(zn.)

1. časť
tajničky

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

2. časť
tajničky

otec
(hypok.)
šitím
obrúb

kanónová
húfnica
Katarína
(dom.)

žrde
na vozoch
rímska
minca

symetrála
Every Little
Thing
výzva

kopa sena
(nár.)

obyvateľ
Lýkie

chodil
neistým
krokom
3. časť
tajničky

súlad
(kniž.)

Internat.
Auxiliary
Language
Associat.

všetko
v poriadku

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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papagáj

Troyat: Kým človek nemá zodpovednosť, …
dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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N O V ÉH O M ES TA

ValérVendrinský
Tajnička
doplňovačky pre deti z č. 6/2016 znie: „tulipány“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Miška Blahušová, Nábrežná 908,
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. 7. 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. 7. 2016, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Hrací list.
2. Pohyby nôh pri kráčaní.
3. Jedlá huba (napr. osikový).
4. Vianočná ryba.
5. Stará drevená loď.
6. Nádhera.
7. Mávať.
8. Plod kokosovej palmy.
9. Samica býka.
pomôcky: koráb

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

Zvesti
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Olympijská atmosféra
Olympijskú atmosféru na mestský štadión na
konci mája priniesol olympijský oheň, hymna i zástava. To už účastníci športového dňa stáli zoradení na trávniku pripravení podať najlepšie výkony.
Účastníkmi 2. kola Kysuckej žiackej ligy v atletike
a Behu oslobodenia, ktorý bol takto slávnostne
otvorený, boli žiaci ZŠ z mesta a okolia.
Súťažilo s v behu na 150, 400, 600, 800
a 1 000 metrov, tiež v skoku do diaľky. Športovci
mali v hľadisku a na tribúne svojich fanúšikov,
ktorí ich hlasne povzbudzovali. Mohli sa cítiť ako

Máme majstra sveta
V posledný májový víkend sa na rieke Poprad
konali 14. Majstrovstvá sveta v love dravých
rýb. Účastníci tohto športového podujatia prišli
zo 17 krajín. Štvorčlenné družstvá súťažili v love
dravých rýb na prívlač. Každý z dvoch súťažných
dní sa chytalo 4 kolá po 45 minút. Avšak, čo rybári chytili, to hneď aj pustili.
Veľkými favoritmi boli slovenskí reprezentanti,
veď majstrovstvá sveta vyhrali dvakrát za sebou, čo

Hádzanári tretí
na Slovensku
Kysuckonovomestskí chlapci sa v júni pod vedením trénerov Podoláka a Tomastu zúčastnili majstrovstiev Slovenska v minihádzanej

Vzali loptu
(pokračovanie zo str. 1)
PaedDr. Igorovi Drexlerovi, ktorý sa prihovoril všetkým malým športovcom a celým športovým podujatím ich povzbudzoval nielen slovom, ale aj hudbou.
Šikovnosť, rýchlosť, vytrvalosť na zaujímavom
podujatí predviedlo 81 detí z KNM, Rudiny, Rudinky, Rudinskej, Snežnice, Lodna, Kys. Lieskovca,
Nesluše, H. Vadičova, D. Vadičova a Bud. Lehoty.
Na deväť družstiev čakali športové aktivity rôzneho druhu. Veď všetci malí športovci mali chuť stráviť aspoň zopár hodín so svojimi rovesníkmi z okolitých škôlok. Navzájom sa povzbudzovali nielen
bežci, ale aj „nebežci“. Po každej zdolanej disciplíne deti prejavili obrovskú radosť, každý z nich sa

Futbalisti pozvaní
do Milána
V KNM sa najmenším futbalovým talentom venuje Dušan Gráb, ktorý ich s nadšením trénuje
už dva roky. V minulosti pôsobil ako futbalový
hráč a reprezentoval mesto, teraz naháňa loptu
po ihrisku s chlapcami, ktorí sa narodili v rokoch
2007-2009. Za dva roky dosiahol s nádejnými
futbalistami vynikajúce úspechy, veď na svojom
prvom turnaji v Martine obsadili najmenší kysuckí hráči desiate miesto, na druhom turnaji
v Dubnici nad Váhom získali už siedme miesto,
aprílový turnaj im pomohol k umiestneniu na

Zvesti

ozajstní olympionici na blížiacej sa olympiáde
v Riu. V neďalekej mestskej športovej hale zvádzali žiaci súboje v obľúbenom florbale.
Podujatie pripravilo CVČ v KNM v spolupráci
s MKŠS KNM a Olympijským klubom Kysuce.
Veľké poďakovanie patrí Mgr. Milanovi Slivkovi,
Mgr. Jaroslavovi Klusovi, Mgr. Michalovi Vlčkovi, hlavnému rozhodcovi Ing. Mariánovi Kalambusovi a všetkým rozhodcom, ktorí prispeli
s úspešnému priebehu podujatia.
Výsledky florbalu:
Mladší žiaci – 1. ZŠ Dolinský potok; 2. ZŠ Clementisova; 3. ZŠ Nábrežná

Starší žiaci – 1. ZŠ Clementisova; 2. ZŠ Nábrežná; 3. ZŠ Dolinský potok
D. Š

sa ešte nepodarilo žiadnej
krajine. Vo Svite Slovensko reprezentovali rybári,
ktorí sa na majstrovstvá
sveta kvalifikovali počas
vlaňajšej súťažnej sezóny:
Juraj Smatana z Púchova,
Peter Horňák z Liptovského Mikuláša, Jaroslav Sámela z Trenčína, Lukáš
Hollý z KNM a náhradník Martin Forbak. Pripravoval tréner Vlastimil Těšický.

Slovenský reprezentačný tím za dva dni nachytal
vo vodách Popradu toľko dravých rýb, že za tento
výkon získal zlaté medaily a titul majstrov sveta.
Zvíťazili s obrovským 22,5-bodovým náskokom
pred druhými Talianmi a tretími Ukrajincami.
V kategórii jednotlivcov získal zlatú medailu Peter
Horňák, ktorý zvíťazil pred našim rodákom Lukášom Hollým. Nás môže len tešiť, že vynikajúcimi
výkonmi Lukáš reprezentuje nielen Slovensko ale
aj naše mesto už niekoľko rokov.
D. Š

v Martine. Na majstrovstvá cestovali družstvá
A a B. Chlapci A družstva skončili v konkurencii 18 družstiev na 3. mieste. Veľmi dobre si
viedli aj chlapci B družstva, ktorí sa umiestnili
na peknom 10. mieste.

Zostava: Lulek, Javorik, Ceniga, Čuraj, Kubala, Franek, Podkonický, Švanda, Janec, Bosý,
Goliáš, Kaňuk, Máca, Kopas, Haluza.
B. Podolák

snažil podať ten najlepší výkon. Niekomu to išlo
lepšie, inému horšie. No to vôbec nebolo dôležité,
pretože spoločným menovateľom tejto akcie bola
pohoda a dobrá nálada, o ktorú sa postarali svojimi
ukážkami a aktivitami aj hasiči. Ozajstní profesionáli pod vedením Miroslava Kurica, veliteľa DHZ
KNM deťom predviedli rôzne prístroje a hasičskú
techniku, ktorú používajú pri požiaroch a rôznych
záchranných akciách. Deti si napokon požiarny
útok na cieľ aj vyskúšali.
Záverečné slová patrili Mgr. Ladislavovi Vendrinskému, ktorý sa k nádejným športovcom prihovoril slovami, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť
sa a víťazom je každý, kto sa do súťaže zapojil. Tretí
ročník športových hier sa vydaril, k čomu prispelo
počasie, ale zásluhu majú na tom aj všetci pedagó-

govia z MŠ, ktorí vytvorili optimálne podmienky
svojim družstvám, pedagógom pri jednotlivých
disciplínach. Poďakovanie preto patrí Mgr. M. Vlčákovej, Mgr. A. Kavackej a Mgr. I. Jurkovičovi,
ktorí svojím hovoreným slovom počas športových
hier rozveselil malých športovcov. Treba poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou troškou k úspešnej realizácii tejto akcie. Podujatie zatraktívnila
aj MVDr. Zuzana Bobáková, veterinárna lekárka,
ktorá predviedla svojich psích zverencov a pripomenula deťom, že každé zvieratko sa za trpezlivosť a starostlivosť svojim majiteľom vždy odvďačí
vernosťou. Akcia Zober loptu, nie drogy prispela
k lepšej športovej zdatnosti detí a myslím si, že
splnila svoj cieľ.
PaedDr. Zuzana Vojsovičová

piatom mieste a koncom mája v Žiline obsadili
medzi top favoritmi skvelé tretie miesto. Práve
tam oslovil trénera Dušana Grába profesionálny
futbalový odborník, ktorý mu po vzhliadnutí
výkonov jeho hráčov ponúkol stáž v Taliansku,
priamo na ihrisku talianskeho mužstva AC Miláno. Dvaja vybraní futbalisti Samuel Kováčik
a Adam Kavčiak tak budú mať spolu so svojim
trénerom už v najbližších dňoch možnosť zúčastniť sa seminárov a počas štyroch dní trénovať na štadióne San Siro v Miláne, čo bude pre
chlapcov určite nesmiernym zážitkom a veľkou
motiváciou do budúcnosti. Nehovoriac o tom, že

tento úspech je veľkou odmenou aj pre samotného trénera, ktorý sa chlapcom začal venovať vo
voľnom čase z nostalgie za zašlými časmi jeho
mladosti.
Mária Ďuranová
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1.7. – 31. 8. 2016
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
13. ročník súťaže v riešení a lúštení hádaniek a hlavolamov. Hárok s letným
lúskaním si môžete vyzdvihnúť v knižnici
a správne znenie priniesť do konca mesiaca
august.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1.7. – 31. 8. 2016
Mestská knižnica KNM
Leto s… Roaldom Dahlom
Súťaž pre deti Leto
s… Tento rok sme
vybrali autora Roalda Dahla. Stačí, ak
prečítaš jednu knihu
autora a na anketový
lístok napíšeš, prečo sa ti páčila. Koľko kníh
prečítaš, toľkokrát si v hre.
1.7. – 31. 8. 2016
Mestská knižnica KNM
Letné čítanie
Súťaž pre registrovaných čitateľov o knižné
ceny alebo zápisné v ďalšom roku. Noví čitatelia hrajú o drôtovaný šperk podľa vlastného výberu.
2. 7. 2016
Turistická gulášpárty
Športklub turistiky KNM pozýva na guláš
párty.
4.7. – 3.10. 2016
Kaštieľ Radoľa
Čarovné nite
Výstava paličkovanej čipky z tvorby pani
Jarmily Volfovej zo Žiliny.
5.7. 2016
Kysucká vrchovina
Výlet k Vodárenskej nádrži Stará Bystrica.
5.7. 2016
Kaštieľ Radoľa
Radoľský hodový jarmok
V kultúrnom programe sa predstavia Ľudová hudba Ondreja Rovňana, bábkové
divadlo, Vokálna skupina pri ZUŠ v Čadci
a populárny slovenský skladateľ a spevák
Pavol Hammel. Nebudú chýbať ani detské
atrakcie a občerstvenie.

8. 7. 2016, 7.00 - 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

Kysucké kultúrne leto 2016
so začiatkom vždy o 17.00 h.
3. 7. 2016 – Kysucká vrchárska heligónka
10. 7. 2016 – mandolínový súbor Žiarinka
17. 7. 2016 – country skupina Tornádo

14.7. 2016, 11.00 - 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Burza kníh
Prvá burza kníh v našom meste, ktorá sa
uskutoční v priechode budovy na prízemí.
Ak chcete predávať, stačí sa nahlásiť v knižnici do 12. 7. 2016, stôl na knihy poskytneme zdarma.

Jakubovské hody
23. – 24.7. 2016
Tradičné trhy, atrakcie, zábava a bohatý program.
SOBOTA 23. 7. 2016
10.00 sprievod mestom
10.30 	slávnostné otvorenie, DH Nová Kysučanka
11.30 FS Jedľovina
13.00 	Súbor detských heligónkarov – ZUŠ KNM a ZUŠ Krásno nad Kysucou, DSS Vajčovky CVČ KNM, Terezka Káčeríková ZUŠ KNM
13.30 	mažoretky Asanka, TS Terra, TS Niagara, Deep dance club
16.00 	Tatinkove princezničky – interaktívno-zábavný program pre deti, maľovanie na
tvár
17.30 	Štefan Belák – hudobné predstavenie
19.00 Rocková skupina ALFA
21.00 DOMINIKA MIRGOVÁ
22.30 Trio z Kysúc – Night tango
NEDEĽA 24. 7. 2016
11.00 	Hodová sv. omša k sv. Jakubovi, celebruje bývalý
kaplán v KNM Štefan Bukovan, farár v Bošanoch
(kostol sv. Jakuba, KNM)
12.00 DH Jablunkovanka (CZ)
13.30 	ĽH Jozef a Karel z Jablunkova (CZ)
14.30 	Kysucké Žubrienky, Margaréty, Junáci, Ozvena,
Ochodnícka Seniorka
17.00 HS Eminent
18.30 	Matej Pavlusík – inštrumentálne vystúpenie na elektronických husliach
19.30 	vokálno-inštrumentálny koncert so sláčikovým kvartetom, Marek Belko – tenor,
Tomáš Dedič – tenor, (kostol sv. Jakuba, KNM)
21.00 HEX
(zmena programu vyhradená)
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