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Kto zísuka
cen
mesta?

ValérVendrinský

Ženy súťažili
v bowlingu

Rozkvitnutá súťaž

Žiadali dobudovať
diaľnicu

Smiech a dobrá nálada viac ako 30-tich
členiek Únie žien sa niesla v nedeľné popoludnie celou Pivárňou u Kultána v Radoli,
kde sa konalo okresné kolo v bowlingu.
Organizovala ho Okresná organizácia ÚŽS
KNM spoločne so ZO ÚŽS Kysucký Lieskovec. Zúčastnili sa ho členky zo štyroch
základných organizácií v dvoch kategóriách. V dvoch bowlingových kolách súťažiace ukázali svoju športovú zanietenosť
a chuť sa čo najlepšie umiestniť. No, ako sa
hovorí, nie je umenie vyhrať, ale zúčastniť
sa a nepozerať hlavne na vek.

Stretnutie zástupcov samosprávy, spoločností, podnikateľov a investorov na podporu výstavby D3 na Kysuciach, D1 na Turci,
Orave, Liptove a R3 na Turci sa uskutočnilo
v Mestskom úrade KNM dňa 28. 6. 2016.
Zúčastnilo sa ho viac ako 30 zástupcov vyššie uvedených organizácií s medzinárodným zastúpením z ČR a Poľska.
Zišli sa s cieľom spoločne vyjadriť nespokojnosť s pozornosťou, aká je venovaná
v programovom vyhlásení vládny na nastávajúce obdobie stavbám D3 (Žilina – Čadca) na Kysuciach a R3 (Martin – Rakovo –
Mošovce) a D1 (Turany – Hubová) na Turci.

viac na str. 5

viac na str. 3

Deväť obyvateľov mesta sa prihlásilo
do súťaže O najkrajší priľahlý pozemok
/kvetinovú výzdobu/ pre rok 2016.
Členovia Komisie ochrany životného
prostredia sa v júni stretli a na prechádzke mestom si prezreli súťažné
pozemky a zároveň ich hodnotili. Pravidlá súťaže hovoria o tom, že bodovanie sa uskutoční ešte dvakrát do vyhlásenia výsledkov, aby sa zabezpečila
objektívnosť, že sa o svoje záhony prihlásení súťažiaci starajú počas celého
letného obdobia.
Na fotografiách (na titulnej strane
a webovej stránke mesta) i pri prechádzke mestom môžete vidieť naozaj
veľmi pekne vytvorené skalky, kvetinové záhony, ostrihané stromčeky či
kríky. Všetci, nielen prihlásení, si zaslúžia náš obdiv a poďakovanie, že svojou prácou nám skrášľujú okolie.
D. Š.
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

Ani počas dovolenkovej – uhorkovej sezóny
práce na jednotlivých oddeleniach a samostatných referátoch Mestského úradu KNM neustávajú. Hoci časť zamestnancov má riadnu
dovolenku, tí, čo ju práve nemajú, plnia všetky
úlohy, aby bol úrad akcieschopný a aby sa plnili všetky úlohy uložené mestským zastupiteľstvom a rovnako aj bežná agenda. Svoje pracovné povinnosti si musia plniť, a aj plnia, policajti
mestskej polície nášho mesta a treba povedať,
že prípadov a zákrokov majú počas letných
prázdnin viac, ako počas celého roka. Spomeniem jeden prípad, ktorý sa stal v posledný
júnový deň (30. 6. 2016), teda deň pred začiatkom školských prázdnin. Toho dňa o 23.51
hod. bolo na operačný dispečing mestskej
polície oznámené, že na Ul. Kukučínovej pri
vodárni, ktorá je oplotená, dochádza k vandalizmu. Po príchode hliadky MP na miesto bolo
skontrolované celé okolie, pričom bolo zistené,
že v areáli objektu sa neoprávnene nachádzajú
tri osoby. Tieto osoby sa pred prichádzajúcou
hliadkou dali na útek, pričom dve osoby spadli

do priekopy hlbokej asi 3 metre a následne začali kričať o pomoc. Hliadka mestskej polície
ich z priekopy vytiahla a to tak, že obaja členovia hliadky sa spoločne ukotvili za ruky a nohy
a postupne vytiahli oboch aktérov. Po vytiahnutí z priekopy im hliadka poskytla ošetrenie,
nakoľko po páde do uvedenej priekopy boli dve
osoby ľahko zranené (škrabance a drobné tržné
rany). Po ošetrení zranených hliadka vykonala
na mieste dôslednejšiu obhliadku areálu vodárne, pričom zistila, že menovaní v tomto areáli
požívali alkoholické nápoje, čo bolo na nich aj
zjavne vidieť. Do areálu samozrejme vstúpili
neoprávnene, pričom dobre vedeli, že do areálu
vodárne je prísny zákaz vstupu. Tento prípad
sa našťastie skončil bez závažnejších následkov, ale nemuselo tak byť a iste si to uvedomili
aj dvaja mladí 18-roční mladíci a ich rovnako
stará kamarátka.
V tomto prípade občania upozornili políciu
o tom, čo počuli a videli, ale nie je to tak vždy.
V tejto súvislosti spomeniem jeden môj zážitok
z krátkej návštevy Mníchova v Nemecku. So
švagrom asi pred desiatimi rokmi sme prechádzali v nočnej dobe menším mestečkom neďaleko Mníchova, a keďže sme boli dosť unavení
z dlhej cesty motorovým vozidlom, rozhodli
sme sa na chvíľu oddýchnuť a zastavili sme na
parkovisku pri jednom z bytových domov, že
si na chvíľu zdriemneme. Asi po 15 minútach
nás osvietilo motorové vozidlo tamojšej polície
a následne nás legitimovali. Po skončení kon-

Cena mesta KNM pre 11 nominovaných
K Jakubovským hodom patrí aj udeľovanie
ocenenia Cena mesta. Nominácie schvaľuje
MsZ v KNM na základe podnetov od obyvateľov. Tento rok boli zaslané dve nominácie, obe
aj zastupiteľstvo schválilo. Avšak tentoraz boli
nominácie výnimočné, ocenenie za svoju prácu
získalo až 11 občanov.
Členovia Denného centra Klub 75 navrhli
na ocenenie Nadeždu Behúňovú, ktorá už od
svojej mladosti pôsobila v rôznych umeleckých
súboroch. Pracovala ako ekonómka v podniku
ZVL KNM. Po odchode do dôchodku sa začala angažovať v Jednote dôchodcov a momentálne je predsedníčkou OO JDS. Popritom sa
venuje umeleckej činnosti, hudobne aj choreograficky vedie dva ženské súbory Kysucké žubrienky a Margarétky, ako aj mužský spevácky
zbor Kysuckí junáci. Súbory reprezentovali
mesto nielen na vlastnej pôde, ale na celom
Slovensku, v Poľsku i ČR. V roku 2010 získala
N. Behúňová ocenenie Úniou žien Žena roka
2010 a od tohto roku sa môže pýšiť aj Cenou
mesta.

Za 25-ročnú činnosť v oblasti rozvoja podnikania, tvorby hodnôt, zamestnávania občanov
a šírenia dobrého mena mesta na Slovensku
i v zahraničí navrhol podpredseda Združenia
podnikateľov Dolných Kysúc Ing. Ľ. Jánoška
oceniť 10 podnikateľov kolektívnou cenou: František Sidor za rozvoj plynofikácie Kysúc a prácu
v oblasti kúrenia a plynu; Ing. Jaroslav Síleš, firma MYOTIS, za prácu v nábytkárskom priemysle; Ing. Ladislav Jánoška a Ing. Dušan Piňák z firmy PENTATECH za prácu v rozvoji strojárenskej
výroby, šírenie dobrého mena a zamestnávanie
väčšieho počtu zamestnancov; Ing. Miloš Jánoška a Ing. Gertruda Bednárová, firma TECHBERG,
za prácu v zložitých strojárenských výrobách, šírenie dobrého mena a zamestnávanie väčšieho
počtu zamestnancov; Ing. Jaroslav Hošták, firma TOOL PLASTY, za podnikateľský prínos pri
inovatívnych strojárskych projektoch; Ing. Milan
Hacek z firmy S´BOTEX za podnikateľský prínos pri výrobe obuvi a poskytovaných službách;
Martin Kubík, firma A.R.C. ako najstarší podnikateľ aktívne pôsobiaci na území mesta vo veku

troly sme sa spýtali, o čo ide a či je všetko v poriadku. Oni nám len odpovedali, že na nás upozornili obyvatelia, ktorí si všimli na parkovisku
neznáme vozidlo a osádku. Pochopil som, že
radšej vždy preventívne oznámia, čo vidia a čo
sa im nepozdáva. Týmto chcem povedať, že
keď majú byť policajti úspešní, potrebujú pomoc a spoluprácu s občanmi. Tým si obyvatelia
pomáhajú aj sami sebe a neoznamujú prípady
len vtedy, keď sa to týka bezprostredne len
ich. Mne je úplne jasné, že policajti populárni
a obľúbení budú len málokedy. Mnohí píšu na
sociálnych sieťach, že nič nerobia a len sa prevážajú autami. Pred časom ma navštívili bývalí
kolegovia zo špeciálnych policajných služieb,
ktorí plnili niekoľko nocí isté utajované úlohy
v našom meste. Nevedeli samozrejme o nich
ani štátni policajti z Obvodného oddelenia PZ
a ani z okresného a ani z Krajského riaditeľstva
PZ. Pri plnení týchto úloh boli niekoľkokrát vyrušení hliadkou našej mestskej polície, a preto
museli z pochopiteľných dôvodov urýchlene zo
svojho stanovišťa odísť a nájsť si iné vhodné
miesto na svoju činnosť. Bývalý kolega mi povedal, že sa im málokedy stáva, aby museli svoju činnosť prerušiť, ako to bolo v našom meste,
kde ich spozorovali naši mestskí policajti. Skôr
sa im v iných mestách, ako mi povedal, stáva,
že sa musia vyhýbať hliadkam štátnej polície.
Veľmi ma ich konštatovanie potešilo. V tomto
prípade si naša hliadka polície v nočnej dobe
dobre plnila svoje povinnosti.

78 rokov, za viac ako 40-ročný prínos pre rozvoj
služieb a podnikania v oblasti cestnej dopravy
a cestnej bezpečnosti či za prínos vo výchove
a výcviku významných predstaviteľov podnikania v KNM a Ján Masaryk z firmy TERMEL SK
za prínos v oblasti tepelných strojov a zložitých
strojárenských výrobkov. Okrem toho sú všetky
navrhnuté osobnosti členovia rôznych združení,
obchodných komôr a spoločenských organizácií.
Ako vďaka za prácu v prospech mesta bola všetkým vyššie uvedeným 10 obyvateľom mesta udelená spoločne jedna Cena mesta KNM a k tomu
dostali všetci ďakovné listy počas hodovej soboty v sobášnej sieni MsÚ za prítomnosti poslancov MsZ. Ocenenie odovzdával primátor mesta
Ing. Ján Hartel.
D. Š.
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Žiadali dobudovať
diaľnicu
(pokračovanie zo str. 1)
Problém nevybudovanej dopravnej infraštruktúry trápi občanov i firmy v uvedených
regiónoch. Spoločnosti potrebujú zabezpečiť
logistické potreby svojich podnikov z pohľadu
zásobovania aj dopravy zamestnancov. Neplnenie týchto potrieb spôsobuje nárast ich nákladov.
Ako uviedol primátor mesta Ing. Ján Hartel:
„Osobitne chcem spomenúť mimoriadne kritickú situáciu v samotnom meste KNM, ktorá sa
vytvorila v dôsledku situovania priemyselného parku, keď celá nákladná i osobná doprava
prechádza obytnou zónou mesta postavenou
v 50-tych rokoch minulého storočia a zodpove-

dajú tomu aj možnosti dopravnej obsluhy. Bývalý
podnik ZVL s cca 6 000 zamestnancami v 90. rokoch zanikol a na jeho báze vznikli nové podniky
Kinex, NN Slovakia, KLF Omnia, KLF Energetika. V tomto období tu vznikol aj nový podnik,
ktorý sa stále dynamicky rozvíja a v súčasnosti
zamestnáva už cca 5 000 ľudí. Dôsledkom neriešenej dopravnej situácie je obytná zóna nadmerne ekologicky zaťažovaná a kolabuje tu doprava
hlavne v čase striedania pracovných zmien.“
Požiadavka zaradiť dokončenie uvedených
úsekov medzi najvyššie priority je opretá o objektívne preukázateľné merateľné potreby:
– prepravované objemy tovarov a výrobkov medzi jednotlivými kooperujúcimi podnikmi
–
dopravná zaťaženosť súčasnej cesty I/11
(viac ako 20 000 áut denne)

Schválený územný plán mesta
Prvé práce na novom územnom pláne mesta
KNM začali už v roku 2014 prieskumom trhu.
Následne bol spracovaný koncept, ktorý prešiel verejným prerokovaním. Na základe pripomienok a rozborov bol vypracovaný nový

návrh územného plánu a ten opäť prešiel
verejným pripomienkovaním. Do konečného
dokumentu boli všetky opodstatnené pripomienky zapracované. Dotknuté orgány vydali
k novému územnému plánu mesta KNM sú-

Program Antech channelu
Regionálna TV stanica si stále získava viac
a viac svojich fanúšikov. Prinášame vám
stručný prehľad programového zloženia:
–P
 ravidelné spravodajstvo každý deň
o 11.00 hod, 18.00 hod a 23.00 hod. Premiérové spravodajstvo každý prvý pondelok v mesiaci.

–P
 o spravodajskom bloku rubrika Hosť

v kresle, kde si redaktorka pozýva zaujímavých ľudí z nášho mesta (spisovateľov,
športovcov, cestovateľov, hercov, atď.)
–K
 aždý deň, vždy o trištvrte počas dňa,
vo videoblokoch zostrihy z kultúrnych,
športových a spoločenských predstavení.

– dopravná zaťaženosť v meste KNM v dôsledku neexistujúceho diaľničného privádzača
a samotnej D3
– nadregionálny význam D3 s prepojením na
PL, ČR s možnosťou jej prepojenia na juh
napojením na R3
– dopravnou zaťaženosťou úseku Turany - Hubová
– dopravnou zaťaženosťou R5, R3
V závere prebehlo hlasovanie prítomných za
spísané memorandum, všetci prítomní ho
podporili. Memorandum a ostatné informácie
nájdete na webovej stránke mesta v časti Občan – Diaľnica D3.
D. Š.

hlasné stanovisko, a tak bol tento plán na zasadnutí mestského zastupiteľstva v júni 2016
schválený.
Pre potreby občanov je územný plán mesta
uverejnený na webovej stránke mesta v časti
Občan – Územný plán.
D. Š.
–K
 aždý štvrtok prenosy zo zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v KNM.
Počas dňa v textových správach je vysielaná inzercia, reklamné upútavky a oznamy
o podujatiach v meste.

Poznáte zaujímavú ženu?
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 2015. V termíne do 23. 9. 2016 môžete nominovať ženu z vášho okolia. Nominačný
list nájdete v mestskej knižnici alebo na webovej stránke mesta. Vyplnený nominačný list odovzdajte do 23. 9. 2016 v mestskej knižnici
alebo zašlite na adresu: uniazien.knm@gmail.com. Nominácie môžete
nahlásiť aj na telefónnom čísle 0902/317 921 (p. Stuchlíková).
Z doručených nominácií vyberie porota jednu ženu a na slávnostnom
posedení v dome kultúry v októbri bude vyhlásená za Ženu roka 2015.

Pozvánka pre včelárov
ZO Slovenského zväzu včelárov v KNM pozýva svojich členov na
Včelársku nedeľu dňa 7. augusta 2016 o 09:00 hod. do Poviny na
ukážkovú včelnicu.
Od 08.30 hod. bude možné vymeniť vosk za medzistienky. O 9.00 hod. sa bude konať odborná prednáška p. Gaspera.
O 12.30 hod. požehnanie včelárom vykoná kaplán M. Mucha.
Chceme vyzvať ľudí, ktorí majú rôzne veci po včelároch, staré knihy,
dymáky, medomety a iné a majú záujem tieto veci predať, nech kontaktujú včelárskych dôverníkov v obciach alebo priamo predsedu
ZO SZV KNM (0910/352 784, milosbelan@gmail.com, Miloš Belan).
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Dovidenia škôlka milá,
veľa si nás naučila

SPRAVODAJSTVO

MŠ Litovelská
Ešte
posledné škôlkarske
prázdniny a potom prichádza
čas, kedy predškoláci pomaličky odložia svoje hračky a budú sa musieť
prispôsobiť každodenným dôležitejším povinnostiam. Najstaršie deti sa pripravili na rozlúčku so škôlkou veľmi dôkladne. Posledné zarecitované básne, zaspievané piesne, zatancovaný
tanček, slza v oku pani učiteľky. Na záver si deti
prevzali z rúk pani učiteliek osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, knihu
s diplomom a vlastnoručne vyrobené darčeky
od mladších kamarátov.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová
MŠ Komenského
V piatok 24. júna
sa konala rozlúčka
s predškolákmi, ktorá trvala až do neskorých večerných
hodín. Deti z dvoch
predškolských tried
sa už od rána veľmi
tešili. V doobedňaj-

Na záhradkárskej
súťaži
Na konci mája zorganizoval Okresný výbor SZZ
Čadca okresné kolo vedomostnej súťaže žiakov ZŠ Kysúc zo záhradkárskej problematiky
v priestoroch ZŠ Dolinský potok KNM. Zúčastnili sa ho žiaci zo ZŠ Dolinský potok a Nábrežná,
Kysucký Lieskovec a Nová Bystrica. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách: I. kategória 10 – 12-roční,
II. kategória 13 – 15-roční žiaci. Do celosloven-

Najlepší odmenení
Koniec školského roka je spojený s vyhodnotením 10-mesačného úsilia žiakov, teda vysvedčením. Ale hodnotiť sa rozhodli aj pracovníčky Centra voľného času v KNM a usporiadali
v dome kultúry podujatie, kde si odmeny prevzali tí najšikovnejší. Dopoludnie popretkávané slovom, tancom a hudbou patrilo žiakom ZŠ
v okrese, ktorí počas školského roku dosiahli
úspechy vo vedomostných a športových súťažiach.
Úvodom sme si vypočuli príhovor primátora
mesta Ing. Jána Hartela, ktorý ocenil húževnatosť, úsilie a vedomosti všetkých prítomných. Poďakoval za reprezentáciu mesta a jeho
kladnú propagáciu mimo regiónu na Slovensku

ších hodinách sa rozlúčili krátkym programom
za sprievodu harmonikára so všetkými škôlkarmi a zamestnancami. V triede ich pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou ostužkovali,
rozdali knihy a pamätné listy. Stužkovanie bolo
ukončené hymnou, ktorú si deti zaspievali,
pripili si detským šampanským a pochutnali
na sladkej torte.
Po obede sa deti vydali na pochod mestom
s tablom za sprievodu harmonikára.
Ďuricová, Šamajová, Birčiaková a Jurčová
MŠ Budatínska Lehota
Príhovorom riaditeľky školy sa otvorila slávnostná rozlúčka predškolákov. Zaspievali si, zahrali hry so spevom a neskôr pokračovali v tanečnom rytme.
Nechýbalo ani
prianie zdarného štartu v základnej škole.
Každé dieťa dostalo z rúk riaditeľky osvedčenie
o predprimárnom vzdelávaní,
pochvalný list a upomienkové darčeky.
Za sprievodu piesne deti odniesli tablo predškolákov do predajne. Cestou sa lúčili i s okoloidúcimi a ponúkli ich sladkosťami z košíčka.
V popoludňajších hodinách zavítali do mater-

skej školy rodičia. Deti im zaspievali rozlúčkové
piesne a spolu si posedeli pri malom občerstvení.
Vlasta Francová
MŠ 9. mája
P re d š k o l á c i
si slávnostne
prevzali
osvedčenia
o
ukončení
predprimárneho vzdelávania z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela
a poslanca MsZ Mgr. Romana Stechera, člena
rady školy v obradnej sieni MsÚ. V úvode predškoláci zaspievali rozlúčkovú pieseň a riaditeľka MŠ PhDr. Elena Gavláková všetkých privítala. Vo svojom príhovore vyzdvihla p. primátora
za to, že si našiel čas na túto slávnosť, vyslovila
mu i všetkým prítomným rodičom poďakovanie za ústretovú spoluprácu s MŠ. Rodičom
popriala veľa trpezlivosti pri písaní prvých písmen ich detí, pri odľahčovaní ich drobnej, ale
ťažkej detskej rúčky, ktorá bude vyvíjať tlak na
list zošita. V závere riaditeľka deťom zaželala,
aby im čarovný úsmev na rozžiarených tváričkách vydržal aj počas prázdnin a následne aj
v ZŠ.
Angela Slivková

ského kola, ktoré sa konalo 15. 6. 2016 v Strednej
odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch postúpili 4 žiaci z každej kategórie. V rámci Slovenska
sa I. kategórie zúčastnilo 21 žiakov. Z našich detí
sa Amália Dadajová umiestnila na 2. mieste,
Maroš Mozol na 4. mieste, obaja zo ZŠ Dolinský
potok KNM. Rebeka Žovinová zo ZŠ-MŠ Nová
Bystrica sa umiestnila na 15. mieste a Viktória
Konkolová zo ZŠ Kys. Lieskovec sa umiestnila na
16. mieste. V druhej kategórii sa celkom zúčastnilo 26 žiakov. Z našich detí sa Denisa Fujášová

zo ZŠ Nábrežná KNM umiestnila na 6. mieste,
Leila Uhríková a Peregrína Uhríková sa umiestnili na 13. mieste, obe zo ZŠ Dolinský potok
KNM. Žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, boli
odmenení vecnými cenami. OV SZZ ďakuje všetkým žiakom za úspešnú reprezentáciu Kysúc na
celoslovenskej vedomostnej súťaži. Poďakovanie
patrí aj predsedom ZO SZZ Nová Bystrica, Kysucký Lieskovec a KNM za organizáciu účasti
žiakov na súťaži.
Ing. I. Červenec

i v zahraničí. Na pódiu jednotlivé olympiády
vtipným vstupom oznamovali žiaci z Literárno-dramatického odboru ZUŠ. Moderovania
sa ujala Janka Pavlusíková. Postupne privítala
víťazov dejepisnej, chemickej, fyzikálnej, matematickej, biologickej, geografickej olympiády,
či olympiády z anglického jazyka, pytagoriády,
literárnych, výtvarných a športových súťaží.
83 žiakov dostalo diplomy a vecné ceny z rúk
riaditeľky CVČ Mgr. Janky Bendovej a vedúceho Oddelenia školstva, sociálnych vecí
a zdravotníctva Mgr. Ladislava Vendrinského.
Podaktoré tváre sme mohli vidieť preberať odmenu na pódiu aj niekoľkokrát. Hostia aj diváci
prežili v dome kultúry príjemné dve hodiny,
nakoľko každý nový vstup predeľovalo predstavenie žiakov tanečného odboru ZUŠ, ma-

žoretiek Dreams či Clementinok ale aj členov
záujmového útvaru džudo, ktorí pracujú pri
CVČ KNM. V programe svoje umenie predviedol FS Nábrežníček a víťazka súťaže Slávik
Slovenska. Príjemne bolo však najmä preto, že
každý si okrem ceny odniesol búrlivý potlesk
a skandovanie svojich kamarátov.
D. Š.
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V knižnici zasahovali
hasiči
Pred mestskou knižnicou ste mali možnosť
uvidieť v piatok 15. júla hasičské auto s posádkou 4 hasičov. Dôvodom ich parkovania pred
touto kultúrnou inštitúciou bolo skutočne hasenie. Ale nie naozajstného požiaru, ale smädu
po vedomostiach. Smäd po vedomostiach bol
aj tentokrát úspešne uhasený. A to spoločnou
snahou hasičov z Dobrovoľného hasičského
zboru z KNM a knihovníčok z Mestskej knižnice. Z ich spolupráce vzišlo letné piatkové popoludňajšie podujatie zamerané na tému ohňa,
požiaru a hasičského povolania. Pozvanie na
akciu pod názvom Ako Maťko s Kubkom vatru
preskakovali prijali prázdninujúce deti z CVČ
Komenského s p. Klušákovou.
V zasadačke knižnice si deti najskôr vypočuli
prezentáciu na tému Oheň: dobrý sluha, ale

Kam s kultúrnymi
poukazmi?
Opäť môžu žiaci a pedagógovia využiť kultúrne poukazy aj v organizáciách v našom meste.
V Mestskej knižnici KNM ich môžete použiť na

Deň otcov v CVČ
Tak, ako svojim podpisom preberá osoba zodpovednosť za splnenie záväzku v listine, muž,
ktorý je otcom, preberá zodpovednosť za svoju
rodinu. Nie je to ľahká úloha. V ich postavení
a dôležitosti si ich všíma aj spoločnosť a dátum
19. jún bol Dňom otcov. CVČ sv. Jakuba už
tradične organizuje športovo – oddychové nedeľné popoludnie pre mužov a chlapcov, otcov

Krajská prehliadka
seniorských súborov
V hlavnej sále domu kultúry sa dňa 16. júna
zišli seniorské súbory zo všetkých okresov Žilinského kraja. S podporou VÚC Žilina a Mestského zastupiteľstva v KNM sa mohlo toto
početné stretnutie uskutočniť. Hneď na začiatku domáca spevácka skupina Kysucká ozvena
svojimi hlasmi a spevom navodila tú správnu
atmosféru.
Na úvod predsedníčka OO JDS KNM Nadežda Behúňová, ktorá celý program moderovala,
privítala vzácnych hostí: primátora mesta Ing.
Jána Hartela, riaditeľa MKŠS Mgr. Juraja Čierňavu, poslanca VÚC Ing. Vladimíra Macáška,
poslanca MsZ KNM Ing. Ľubomíra Golisa, 1.
podpredsedu KO JDS Žilina Ing. Pazdjurku, 2.

Ženy súťažili
v bowlingu
(pokračovanie zo str. 1)
Čo sa v konečnom dôsledku ukázalo aj pri vyhodnotení a vyhlásení výsledkov okresného
kola. I. kategória do 60 rokov: 1. Jana Bendo-

Zvesti

zlý pán. Cieľom bolo ujasniť deťom dôležitosť
ohňa pre prežitie ľudí a samozrejme poukázať
na jeho nebezpečnú silu pri jeho rozšírení na
požiar. Deti dostali všetky základné potrebné
informácie pri možnom vzniku popálenín a inštrukcie, ako treba správne reagovať pri hasení
vzniknutého požiaru. Dostali aj pár tipov k založeniu táboráka a jeho udržaniu ako aj bezpečnému uhaseniu.
Hneď na to ich pred knižnicou už čakalo novučičké nablýskané hasičské auto s ochotnými
hasičmi, ktorí malým zvedavcom ukázali všetko, o čo prejavili záujem. Hasiči sa pochválili
ukážkami zo svojej pracovnej náplne. A dovolili
všetkým prítomným vyskúšať nielen striekačky, ale aj hasičské prilby. Decká uznali dôležitosť a náročnosť hasičského povolania aj to, že
udržať pevne hasičskú striekačku v rukách nie
je až také jednoduché.

Na záver si malí šikovníci vysúťažili pekné
odmeny v súťaži v stavaní táboráka na čas.
A potom zvýšil čas už len na malé občerstvenie
a poďakovanie sa kysuckým hasičom za dobrovoľne strávený čas s ich možno budúcimi nasledovníkmi.
J. H.

úhradu členského poplatku a služieb. Mestské kultúrno-športové
stredisko KNM dáva
možnosť využiť kultúr-

ne poukazy na uhradenie vstupného na podujatia, ktoré organizuje.
Podporte kultúrne inštitúcie v našom meste svojou návštevou a využite Kultúrne poukazy 2016.
D. Š.

a synov. Otvorenia sa ujali kňazi oboch farností
a otec biskup. Zapózovali medzi jednotlivými
mužstvami florbalového zápolenia. Keď súperiace mužstvá naberali druhý dych, rodiny
súťažili v zaujímavých disciplínach. Detské
pomaľované tváričky boli sladké samé o sebe
a tiež od cukrovej vaty, ktorú sponzorsky ponúkal p. Ľubomír Steiniger ako zástupca KDH.
Samozrejme, nechýbali ani iní štedrí sponzori:
p. Ondrej Holienčík a Farský úrad sv. Jaku-

ba, vďaka ktorým sme si mohli pochutnať na
guľáši, pive a kofole. Milovníkom pracovitých
včielok ukázal p. kaplán Mucha svoju chovnú stanicu. Pracovité v tento deň neboli len
včielky, ale aj zastupujúca šéfka CVČ Martinka
Kontríková a všetci dobrovoľníci, ktorým touto
cestou patrí úprimná vďaka. A otcom prajeme
do ďalších bežných dní, aby sa podpísali pod
dobrý život.
Svrčková Anna

podpredsedu KO JDS Žilina Ing. Kozáka, krajskú hospodárku Annu Kozákovú, vedúcu ORK
Emu Žiškovú, delegáciu z družobného mesta
Frýdek-Místek na čele s Ing. Daliborom Kališom, mladého spolupracovníka so seniormi
v KNM Juraja Šefára, ako i všetkých predsedov
okresných a základných organizácií JDS v našom kraji. Divákom zaželala hodnotný kultúrny zážitok.
V programe účinkovali súbory: Mlynova, spev,
Malatiná; sv. Jána Krstiteľa, spev, Liptovský
Ján; Severanka, spev, Martin-Sever; Kysucké
margaréty, tanec, KNM; Tižinka, spev, Dolná
Tižina; Makovský prameň, spev, Makov; Žilinské babenky, tanec, Žilina; Javorník, spev,
Štiavnik; Jedľovina, spev, KNM; Seniorka, tanec, Závažná Poruba; Senior, spev, Rabča; Ra-

dosť, spev, Tvrdošín; Kysucké margaréty, tanec,
KNM; Lúčanskí hudci, spev, Lúčky; Maločepčianci, spev, Malý Čepčín.
Program prebiehal pružne podporovaný veľkým potleskom. Porota v zložení Mgr. Ladislav
Vendrinský, vedúci oddelenia sociálnych vecí
MsÚ KNM, Mgr. Eva Králiková, riaditeľka ZUŠ
KNM a Pavol Piroha, folklórista, mala ťažkú
prácu vybrať toho najlepšieho, pretože výkony
jednotlivých súborov boli značne vyrovnané.
Nakoniec verdikt poroty znel: Najlepším súborom, ktorý bude reprezentovať Žilinský kraj na
Celoslovenskej prehliadke speváckych seniorských súborov v Žiari nad Hronom v septembri
sa stal súbor Tižinka z Dolnej Tižiny. Na koniec
si všetci zaspievali tú našu Kysuca, Kysuca.
N. Behúňová

vá ZO ÚŽS Povina; 2. Alena Drndová ZO ÚŽS
Povina; 3. Helena Holienčíková ZO ÚŽS Bud.
Lehota. V II. kategórii nad 60 rokov: 1. Štefánia Buková; 2. Anna Antecká a 3. Zdenka
Stuchliková, všetko členky zo ZO ÚŽS KNM.
Víťazkám odovzdala diplom a vecnú cenu pred-

sedníčka OO ÚŽS v KNM Zdenka Stuchliková
a predsedníčka ZO ÚŽS Kysucký Lieskovec
Anna Kečková.
Zdenka Stuchliková
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Nábrežná hodnotí
uplynulý rok

Pred mesiacom sa skončil školský rok, a tým nastal čas na vyhodnotenie a ocenenie práce žiakov
a pedagógov počas neho. Je to aj príležitosť, ako
poďakovať všetkým tým, ktorí sa rôznou mierou
pričinili, že ten päťdesiatyštvrtý školský na Základnej škole Nábrežná ulica bol naozaj úspešný.
Keď končí kalendárny rok, hodnotíme, dávame
si predsavzatia a sľuby, že budeme lepší. Záver
školského roka nám ponúka viac možností. Sú to
otázky, hodnotenia, vysvedčenia, možno nespokojnosť z výsledkov, možno nadšenie z vykonanej
práce. Aký teda bol školský rok 2015/2016 na najstaršej základnej škole v našom meste?
To, že škola v svojom školskom vzdelávacom
programe preferuje jazykovú gramotnosť svojich
žiakov bolo cítiť za posledných desať mesiacov na
každom kroku. Zapojenie sa do projektu Európsky
deň jazykov, projektu English One, v ktorom žiaci
získali ako odmenu hodinu anglického jazyka so
speváčkou Celeste Buckingham spojenú s koncertom v DK KNM, zorganizovanie vlastného
projektu Deň britskej kultúry a tretieho ročníka
recitačnej súťaže Feel The English In Verses, divadelné predstavenia v anglickom jazyku Pussy
In Boots a Peter Black, týždeň aktívneho vyučovania v anglickom jazyku s lektorom s USA. To
všetko pripravila pre žiakov predmetová komisia
cudzích jazykov. Jednodňový zájazd do vedeckého
múzea vo Viedni, čokoládovne v rakúskom Kitsee
a sedemdňový poznávací výlet do Amsterdamu
a Londýna bol pre našich jazykárov čerešničkou
na záver roka. Prvým rokom sme sa stali súčasťou troch e-twinningových projektov a aktívne
sme sa zapojili do spolupráce so žiakmi z Turecka,
Grécka, Poľska, Srbska a tiež s družobnými školami z Jablunkova. Za jazykármi nezaostávali ani
ostatné predmety. Žiaci poznávali našu literatúru
priamo na tematických exkurziách po Liptove,
Orave, Martine, Bratislave. S ruksakom na chrbte sa vybrali s vyučujúcimi biológie do zoologickej
záhrady v Zlíne, geologického múzea v Banskej
Štiavnici, pochodili prírodu v okolí nášho mesta,
obdivovali zaujímavé prírodné výtvory CHKO
Kysuce, spoznali skoro profesionálny chov včelích
kolónii a výrobu medu v Hornom Vadičove u pána
Káčeríka. Vyučovanie geografie si žiaci spestrili
návštevami hvezdárne v KNM a žiaci 5. ročníka
májovým výletom do Tatier. Naše dejepisárky
zorganizovali pre svojich žiakov exkurziu do poľského Osvienčima a Krakova, pozreli si výstavu
venovanú slávnej lodi Titanic v Bratislave a Štátny

oblastný archív v Bytči. Pripravili hodiny tematického integrovaného vyučovania – Nezabudnime
pri príležitosti Dni holokaustu a rasového násilia. Poučné boli určite tvorivé dielne s ľudovým
umelcom pánom Stopjakom. Už po ôsmykrát žiaci
piateho ročníka (tentokrát v kostýmoch rozprávkových Mimoňov) prežili noc plnú rozprávok,
tvorivých dielní, prekvapení, súťaží a hier prostredníctvom medzinárodného projektu na podporu detského čítania Noc s Andersenom. Tento
rok sa ho zúčastnili aj žiaci a pedagógovia z družobných škôl z Jablunkova a rovnako naši žiaci
vycestovali za rozprávkami k naším priateľom do
Českej republiky. Že je potrebné aj dobre počítať,
na to nezabudla predmetová komisia matematiky
pri zorganizovaní už tradičného sobotného matematického dopoludnia. Telocvikári zorganizovali
pre siedmakov lyžiarsky kurz vo Vyšnej Boci a na
záver školského roka pravidelný turnaj medzi triedami v minifutbale a florbale O putovný pohár riaditeľa školy, vyhlásili Desiatku najlepších športovcov, stali sme sa najúspešnejšou športovou školou
okresu. Deťom kysuckých materských škôl sme
ponúkli Športovú olympiádu ku Dňu detí a boli
sme jedným z hlavných organizátorov projektu
Zober loptu, nie drogy. Vyučujúci zorganizovali
tento rok pre našich žiakov viacero zaujímavých
besied – Obchodovanie s bielym mäsom s pani Dolinayovou z CPPPaP v KNM, Finančná gramotnosť
s pracovníčkami pobočky Prima banky v KNM,
s riaditeľom SOŠ podnikania v Žiline, s pani Janou Pavlusíkovou na tému Diabetes melitus, hudobné tvorivé dielne s pánom profesorom Belom
Felixom. Na svojich žiakov nezabudli ani vyučujúce prvého stupňa a školského klubu detí. Za všetky aktivity spomeniem víkendové pobyty v Oščadnici v penzióne Trojička, návštevy aquaparku
v Turčianskych Tepliciach či kina Ster Centrum
Cinemas v Žiline, divadelné predstavenia v bábkovom divadle v Žiline a v dome kultúry v našom
meste, turistické vychádzky do okolia mesta, žiaci
sa niekoľkokrát korčuľovali na zimnom štadióne
v Žiline. Hodiny tematického integrovaného vyučovania každoročne patria k jednej z foriem získavania nových vedomostí a zručností na prvom
stupni. Tento rok to boli Jabĺčkový deň s predškolákmi z MŠ Kamence, Nákupovo, Hrou k finančnej
gramotnosti, Vianočné zvyky a tradície s predškolákmi, Deň tekvíc s predškolákmi z MŠ na Ulici
Komenského, Hravé vyučovanie – Kráľovstvo
zdravia s predškolákmi z MŠ Litovelská, Vianočná
keramika – tradícia a krása – výroba vianočných
ozdôb žiakov prvého ročníka v spolupráci s CVČ.
Žiaci druhého až štvrtého ročníka sa zúčastnili dvoch týždňových pobytov v Škole v prírode
v Belušských Slatinách a Twistove – Oliva rezorte
v Trenčianskej Teplej. Tak ako každý rok, aj v mesiaci máj sme učili žiakov štvrtého ročníka základom plávania v spolupráci s klubom plaveckých
športov Nereus Žilina. Jarný dochádzkový tábor
sme zorganizovali počas jarných prázdnin pre žiakov druhého ročníka. Zaujímavé boli tiež konco-

ročné výlety a exkurzie do Okrasy Čadca či fariem
v Jaseňovej a Ochodnici, poľnohospodárskeho
družstva v Kysuckom Lieskovci.
V mimovyučovacích aktivitách naši žiaci podporili finančnou zbierkou Týždeň modrého gombíka,
Deň narcisov. Boli iniciatívni už tradične čistením
okolia školy a brehu Kysuce pri príležitosti Dňa
Zeme. Pýchou školy je dlhé roky detský folklórny
súbor Nábrežníček, ktorý vedú pani učiteľky Jakubíková a Koptáková. Bol ozdobou mnohých kultúrnych vystúpení nielen v našom meste. Veľmi
úspešne pracoval Žiacky parlament pod vedením
pani učiteľky Ochodničanovej. Tí najaktívnejší
z neho, spolu s úspešnými reprezentantmi školy
z rôznych predmetových olympiád a súťaží, boli na
záver školského roka odmenení riaditeľom školy,
riaditeľkou CVČ a rodičovskou radou zájazdom do
Tatralandie. Tých mala škola v tomto školskom
roku naozaj veľa. Najúspešnejšími sa stali chlapci
hádzanári, účastníci celoslovenského finále Kalokagatie v Trnave, Gabika Šidlová, účastníčka
celoslovenského finále recitačnej súťaže v ruskom
jazyku Jazykový kvet a Deniska Fujašová, víťazka okresných kôl olympiád v slovenskom jazyku,
dejepisu, biológie, pytagoriády a okresnej súťaže so záhradkárskou tematikou. Mená všetkých
úspešných reprezentantov školy sú zverejnené na
stránke http://www.zsnabreznaknm.eu/ v sekcii
O škole – Úspechy.
Chcem vyjadriť svoju úctu a vďaku svojim kolegom pedagógom za vynaloženú prácu, ktorá bola
aj tento školský rok náročná, pohltila veľkú časť
ich osobnosti, odčerpala im veľa energie, ale určite aj pozitívne ňou nabila. Poďakovanie patrí aj
ostatným pracovníkom školy za vždy pekné prostredie, čisté učebne, fungujúce pomôcky, chutný
obed… Rovnako by som chcel vyjadriť úprimné
poďakovanie rodičovskej rade za podporu našich
aktivít, zriaďovateľovi Mestu KNM, pánovi Mgr.
Ladislavovi Vendrinskému za metodickú pomoc
pri orientovaní sa v zložitej školskej agende a legislatíve, pani Mgr. Dáši Jakubcovej a celej Údržbe
mesta za to, že nikdy neodmietnu podať pomocnú
ruku pri skrášľovaní interiérov i exteriérov našej
školy a všetkým tým ľuďom, ktorí sa starajú o voľno časové aktivity našich žiakov – „tetám“ z CVČ,
pedagógom ZUŠ, krúžkarom cirkevného CVČ pri
Pastoračnom centre, pracovníčkam mestskej knižnice. Na záver patrí poďakovanie všetkým rodičom
žiakov, ktorí akoukoľvek formou pomáhali škole
počas celého školského roka a aj tým, ktorí sa rozhodli zapísať svoje dieťa ku nám pre školský rok
2016/2017. Krásne a slnečné prázdniny všetkým.
PaedDr. Igor Drexler
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V poslednú júnovú sobotu na slnkom rozohriatom námestí v KNM sa konal 7. ročník
Čuhárskeho streetballu, Streetballu proti rakovine. Už na prvý pohľad bolo vidno stúpajúcu
úroveň podujatia. Jednotlivé kurty vyskladané
s novým podkladom (zapožičané od Slovenskej
basketbalovej asociácie), profesionálni rozhodcovia, moderátor Roman Nadanyi a vysoký počet družstiev, až 48. Hralo sa v 5 kategóriách
(muži, ženy, mix, do 18 rokov chlapci, do 18 r.
dievčatá, do 14 rokov). Stretla sa tu absolútna
streetballova špička z celého Slovenska a jedno
družstvo z ČR. Mohli by sme tak túto súťaž
považovať za medzinárodnú, škoda, že nedorazilo prihlásené družstvo z Kyjeva. Ku kvalite
hry prispeli aj hráčky, ktoré v tomto čase reprezentujú Slovensko na kvalifikačných turnajoch na ME v Holandsku, resp. vo Francúzsku.
Ostrieľané ženské družstvo dokonca vyhodnotilo Čuhársky streetball ako najlepší streetball
v sérii turnajov SPR na Slovensku.
Veľkú obľubu si v minulých rokoch získali strelecké súťaže a po prvýkrát sa konala aj súťaž

Asanky obhájili titul
Majster Európy
V dňoch 7. – 10. júla 2016 sa konali 13. Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe
v neďalekom Púchove. Zúčastnilo sa ich
2 700 mažoretiek z 90 súborov z 12 krajín
Európy. Nechýbali ani mažoretky Asanka,
ktoré už 19 rokov úspešne reprezentujú Kysucké Nové Mesto a Slovensko.
Obrovskú radosť mali pri vyhlasovaní výsledkov v nedeľu, kde sa im podarilo obhájiť
minuloročný titul Majster Európy v kategórii veľká formácia mix junior. Počas oceňovania zlatými medailami znela slovenská

v
smečovaní. Každý, kto
chcel, sa mohol zúčastniť
tomboly s fantastickými cenami, z ktorej
výťažok šiel na
podporu Ligy
proti rakovine, tá finančné
prostriedky využije pre onkologických pacientov vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline.
Výsledky
muži: 1. ENERGY TEAM 69 (M. Podhorský,
L. Hoferica, T. Mráz, M. Sládek); 2. Stará škola (R. Jantošík, Z. Remenec, A. Beňadik, T. Takáč); 3. WORLDIGO TeamMEFERES (A. Antoni, A. Dobrotka, J. Treml, M. Mečiar,
L. Boček).
mix: 1. Zimný vánok (J. Ciho, M. Ciho, S. Hujsiová, J. Krajčír); 2. KARTON.SK (B. Bačová,

hymna na ich
počesť, množstvo
emócií
sprevádzali
slzy šťastia.
Ďalšie
strieborné medaile
získal malý mix
junior a dve
tretie miesta sa
ušli aj choreografiám mini
mix kadet a duo baton junior. Ocenia v podobe trofeje a diplomu na tomto šampioná-

Čo nového vo futsale
Sezóna skončila, tak som sa opýtala manažéra druholigových futsalistov Miroslava Gibalu, čo sa v klube v týchto dňoch
deje?
„Tú najdôležitejšiu udalosť týchto dní máme
úspešne za sebou. Náš kapitán Jaroslav Šidlo
sa oženil, a týmto mu v mene celého klubu
gratulujem a všetci želáme na spoločnej ceste
so Simonkou spokojnosť, šťastie, zdravie, jednoducho, aby sa im darilo.“
Tak o tomto som nevedela a tiež sa pripájam ku gratulácii.
Dozvedela som sa, že začínate pracovať
aj s mládežou. Môžete k tomu povedať
pár slov?
„Áno, je to pravda. Pripravujeme dorasteneckú futsalovú ligu, ktorá by mala mať oblast-

Zvesti

ný charakter s podtitulom “zimná”. Týmto
by sme radi vyplnili a spestrili prestávku vo
futbale. Jednak pre hráčov a veríme, že aj pre
divákov.“
Budú môcť sledovať záujemcovia túto súťaž už tento rok?
„Organizačne máme všetko pripravené. Od
septembra sa rozbehnú stretnutia s kompetentnými a zainteresovanými stranami.
Potom uvidíme. Našou snahou je vytvoriť
podujatie, ktoré bude mať športový charakter
s možnosťou výmeny informácií medzi klubmi, trénermi a hráčmi. Plány sú veľké, ale v
tejto spoločnosti je veľa problémov a šport
nie je prioritou. Ale myslíme si, že venovať
čas a prostriedky na šport alebo mládež je rozumné. Preto sa i my budeme venovať tejto

A. Dobrotka, J. Treml, M. Mečiar); 3. Amigos
de La Noche (J. Drapák, R. Simo, J. Kollár,
A. Riecka)
ženy: 1. Vydýchané z lavičky (M. Felixová,
P. Mráčková, A. Pribulová, A. Riecka); 2. Cross
Country (S. Hujsiová, N. Hujsiová, B. Bačová,
M. Letková); 3. Srdcom východniar (D. Drobná, M. Grigerová, V. Kozáková, K. Kubová)
chlapci do 18 rokov: 1. Gaštan (V. Markovič,
J. Smatana, A. Zemánek); 2. Club of the Ninjas (Ľ. Blažíček, K. Kysucký, F. Pažický, P. Kuric); 3. Game Of Zones (B. Horánsky, M. Líška, Ľ. Milo)
dievčatá do 18 rokov: 1. 3 oriešky (D. Drobná, M. Grigerová, V. Kozáková, K. Kubová); 2. Trénerove Džermilky (I. Lešťanová,
I. Michaličková A. Mišová); 3. Barbie vrabce (A. Gápová, P. Škorvánková, S. Ďurneková)
INTERSPORT 3point shootout: Veronika
Kozlíková (21 súťažiacich)
netradicnetorty.sk Free Throws Contest: Ivana Michaličková (28 súťažiacich)
SLAM DUNK CONTEST: Adam Antoni
D. Š.

te získali aj za 4. miesto v disciplínach: duo
baton kadet, mini baton kadet, VF baton
kadet, mini baton senior, mini flag senior,
VF mix senior. 5. miesto – solo baton kadet
a 6. miesto – mini baton junior.
Tieto výsledky z majstrovstiev dokazujú,
že Asanky patria k špičke mažoretkového
športu v Európe. Z 15. štartov sa im 12 choreografií umiestnilo v top šestke. Srdečne
gratulujeme a prajeme veľa úspechov na
Majstrovstvách sveta 2016, ktoré sa konajú
v septembri v Chorvátsku.
MKŠS

oblasti. Pripravujeme množstvo technických
noviniek.“
Kde budeme môcť vidieť výsledky vašej
práce?
„Budeme sa snažiť všetky tieto aktivity zachytiť a ponúknuť divákom v nejakom zaujímavom formáte. Neviem zatiaľ odhadnúť, ako
rýchlo sa to podarí, lebo je to náročné, ako
na čas, tak aj financie. Je to výzva, ktorú sme
si dali za cieľ zdolať. Žijeme dobu digitálnych
technológií, tak sa budeme snažiť využiť tieto
prostriedky na informovanie verejnosti o našej činnosti. Prvý mediálny výstup už máme
za sebou v podobe Športového magazínu,
ktorý dostali všetci obyvatelia nášho okresu.
Tento rok chystáme ešte jedno vydanie a budúci rok by sme chceli osloviť čitateľov už ako
špecializovaný športový dvojmesačník.“
D. Š.
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Kvalitné súboje na streetballe

i
SPOMIENKY
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Aj keď už nie je medzi nami,
v našich srdciach žije stále s nami.
Dňa 18. júla sme si pripomenuli 4. smutné
výročie, kedy nás opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Ing. Teodor OČKO
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
a synovia s rodinami.
11. augusta uplynú tri roky, čo nás navždy
opustila naša drahá mama, babka, prababka
a manželka
Štefánia ŠTEININGEROVÁ
S láskou spomínajú manžel Viktor, deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Tak ticho, tichučko si odišiel ako odchádza
vánok.
Ty o tom nevieš, ako nám je, vzal si nám
pokoj a spánok.
Palko BUČEK
S láskou spomína dcéra Lýdia s rodinou
a ostatná rodina.
Kto ju poznal, spomenie si,
kto ju mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať
a s láskou na Teba spomínať.
Dňa 23. 8. 2016 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia našej drahej zosnulej
Márie TRAJČÍKOVEJ
S láskou spomína vnučka s manželom,
pravnučka Michaela s manželom a pravnuk
Lukáš.
Deň po dni sa míňa,
rok s rokom si podal ruku zas.
Ani čas nezmazal smútok z našich tvárí
a bolesť ukrytú v nás.
Na hrobe kytička, kahanček svieti, spomienka
manželky a Tvojich detí.
Dňa 14. 8. 2016 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia môjho manžela, nášho otca, dedka,
brata, švagra
Ambróza ZAJACA z Kysuckého Nového
Mesta
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 5. 8. 2016 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
Darina KUBÍKOVÁ
S úctou a láskou spomína manžel a smútiaca
rodina.

Dni utekajú, roky pribúdajú,
no naše spomienky na Teba ostávajú.
Dňa 22. 8. 2016 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho manžela, otca, deda
Jána TVRDÉHO z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomínajú manželka a dcéra
s rodinou.
Dňa 1. septembra uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička a starká
Anna MAJTÁNOVÁ z Oškerdy

a 15. augusta uplynulo 16 rokov od úmrtia
nášho otecka a starkého
Jozefa MAJTÁNA
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnuci.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci si 26. 8. 2016
pripomíname 5. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý
Jozef BESTVINA
S láskou manželka a dcéry s rodinami.
Žil si ticho a skromne vedľa nás,
nepočuť už Tvoje kroky ani hlas.
Ostali nám len slzy v očiach a v srdci žiaľ,
aj keď si odišiel, v našich srdciach budeš žiť
stále s nami.
Dňa 23. 8. 2016 si pripomenieme 15. výročie
úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka
Eduarda PODPLESKÉHO z Kysuckého
Nového Mesta
Spomína manželka, deti, vnuci, pravnuci a celá
rodina.

Dňa 22. 8. 2016 si pripomíname 4. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Vladimíra SUCHÁŇA
S láskou spomína rodina.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

Lúčim sa s Vami moji drahí,
stisk rúk som Vám už nestihol dať,
dotĺklo srdiečko, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Dňa 10. mája 2016 nás opustil brat
Milanko BUČEK
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku v kostole
Panny Márie.
Sestra Liduška s rodinou a ostatná rodina.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, priateľom a známym za prejavenú
sústrasť a účasť na poslednej rozlúčke s našou
mamou, starou a prastarou mamou
Emíliou SMATANOVOU,
ktorá nás opustila dňa 24. júna 2016 vo veku
91 rokov. S vďakou a úctou synovia s rodinami.

Lekáreň v pohotovosti (8.00 – 12.00 hod.)
SOBOTA

6. 8. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

7. 8. 2016

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

13. 8. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

14. 8. 2016

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

20. 8. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

21. 8. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

27. 8. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

28. 8. 2016

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

PONDELOK

29. 8. 2016

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SPOMIENKA

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

75 rokov
88 rokov
52 rokov
54 rokov
91 rokov
87 rokov
87 rokov
74 rokov
33 rokov
32 rokov
84 rokov
78 rokov
85 rokov

NARODENIE DETÍ
Samuel Ochodničan,
Radovan Kubica,
Michael Balek,
Šimon Chovanec,
Miriam Pálešová,
Lukáš Tirpák,
Šimon Gašinec,
Vladimír Hvolka,
Emma Jedináková,
Nikolas Plevko,
Tomáš Vlček,
Michael Garbier,
Samuel Kučerik,
Adriána Škybrahová,
Eliška Urbaníková, Adela Belanová, Karolína Lišková,
Alexandra Máčková

MANŽELSTVO UZAVRELI

100. výročie narodenia pedagóga, záhradkára
a dobrovoľného hasiča
Dňa 24. augusta uplynie 45 rokov od úmrtia
Ľudovíta MACÁŠKA. Pripomíname si jeho pamiatku
aj vzhľadom na okrúhle 100. výročie jeho narodenia
(17. 5. 1916).
Narodil sa v Kysuckom Novom Meste, vyštudoval
Slovenské reálne gymnázium v Žiline a v roku 1936 absolvoval Učiteľský ústav
v Spišskej Novej Vsi, kde nadobudol spôsobilosť pre vyučovanie na ľudových
školách. Neskôr si spôsobilosť rozšíril o výuku náuk poľnohospodárskych a náboženstva. Svoju učiteľskú dráhu začal na škole v Hornom Vadičove, potom
pôsobil ako riaditeľ v Lopušných Pažitiach a ďalej na meštianskej škole v KNM.
V roku 1947 odišiel učiť do Dunajova, potom pôsobil v Novej Bystrici a Povine,
kde sa stal opäť riaditeľom. V roku 1958 sa vrátil do KNM, kde až do svojej
smrti na ZŠ Nábrežná vyučoval matematiku, prírodopis a pracovné vyučovanie.
Po všetky roky svojej pedagogickej činnosti bol šíriteľom kultúry v obciach, kde
pôsobil – hral divadlo či premietal kino. Bol dlhoročným členom Oblastného
učiteľského spevokolu Kysuca. Avšak jeho najväčšou vášňou bolo pestovanie
rastlín, práca s pôdou a príroda. V roku 1965 sa stal zakladateľom ZO Česko
slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu (dnes Slovenský zväz
záhradkárov). Dodnes ho pripomínajú mnohé okrasné stromy vysadené okolo
škôl v meste a ovocný sad pri ZŠ Nábrežná. V 40. rokoch 20. storočia bol členom Dobrovoľného hasičského zboru v KNM.

Zvesti

Marta MINDEKOVÁ
Libuša KOPTÁKOVÁ
Oto SÝKORA
Anna MÄKKÁ
Emília SMATANOVÁ
Anna BOJKOVÁ
Štefánia SOLDÁNOVÁ
Valér HÁJNIK
Ľubomír JANČIGA
Ľubomír MIZERA
Veronika POLIAKOVÁ
Albín ORIEŠČIK
Marta GAŠŠOVÁ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE

Ing. Peter Vavro a Mgr. Lucia Svrčková
Ing. Peter Jánošík a Lucia Škybrahová
Peter Jablonský a Erika Kiklošová
Ladislav Cyprich a Mária Mariaková
Peter Miklo a Petra Maxianová

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.
 Učím NJ, RJ. T. č. 0904 683934
 Murujem, maľujem. T. č. 0944 011856
 	Predám auto Ford Fiesta, červená metalíza tmavá, rok výroby
2007. Garážované, najazdených 36 000 km. Tel. 0907/421 529
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Správne znenie tajničky z čísla 7/2016 znie:
„...ani nevie, aký je šťastný.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mária Štiaková, Komenského
1140, KNM – 6,00 €, 2. Anna Kašubová, Dolinský potok 974, KNM – 5,00 €,
alap, Gana,
osobné
Kvádi, et,
zámeno
karotén

EČV
Košíc

3. Oľga Šamajová, Kys. Lieskovec 539
– 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ
KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci,
prípadne predchádzajúci pracovný deň.
Správne znenie tajničky z čísla 8/2016

dobrá
vôľa

výhoda

chňap

okul

ázijský
sokolík

1. časť
tajničky

Ghana, po
portugal.
lekárska
komora

agáva,
po česky

výrobca
lán

tamto

brutto
tona
latinská
spojka

2. časť
tajničky

ázijský
štát

plán
(zdrob.)
vonkajšok
(zried.)

autor
symetrála
krížovky:
uklonenie
Jaroslav
3. časť
Jablonský
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

značka
kozmetiky

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 22. 8. 2016.

staroveký
kmeň
listnatý
strom

inštitút

grécky boh
lásky
ťaví
kríženec

bral bez
dovolenia
patriaci
Ane

letecká
doprava
(skr.)

oh

otec
(hypok.)

starostlivosť

nechže

oranžové
farbivo
v mrkve

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Mozart: U mužov, ktorí cítia lásku, …
dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

8

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2016 znie: „rozprávka“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Emka Capková, Lipová 840, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej
knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00
hod., najneskôr do 31. 8. 2016. Jedno z detí, ktoré pošle správne
znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď
osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 22. 8. 2016, získa
vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

B
B
B
B
B
B
B
B

1. Noša.
2. Blýskavica.
3. Krátka bodná zbraň.
4. Majúci bielu farbu.
5. Kamarát Lolka.
6. Pracovník v bani.
7. Morský vánok.
8. Blkotanie.
pomôcky: bríza

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Jakubovské hody poznajú už aj Dominika Mirgová a skupina HEX
heligónkarov, spevácky súbor Vajčovky a Terezka
Káčeriková. Po 13. hodine patrilo námestie opäť
mažoretkám Asanka a následne očarili divákov aj
tanečné súbory Terra, Niagara a Deep dance club.
Tvorcovia programu nezabudli ani na najmladšie
deti. O zábavu sa im postaral interaktívno-zábavný program „Lolo a piškót na Safari“. Po koncerte
Štefana Beláka si prišli na svoje fanúšikovia rocku,
a to vďaka kapele ALFA z Nesluše.
Pred deviatou večer sa na námestí začali zhromažďovať takmer všetci návštevníci tohtoročných hodov, aby naživo videli hviezdu sobotného
večera – Dominiku Mirgovú. Niekoho očarila svojimi tanečníčkami, niekoho zasa textami piesní

Predzvesťou otvorenia Jakubovských hodov 2016
bol slávnostný sprievod, ktorý sme mohli sledovať
od Domu kultúry v KNM až na Námestie slobody.
Tam už čakali moderátori celých hodov – Michaela
Kicková a Michal Bohúň vítajúci nielen všetkých

a niekto bol namäkko z celého vystúpenia. Dominika zožala bezpochyby úspech a pochválila aj
fanúšikov, ktorí sa nehanbili spievať spolu s ňou.
Sobotný program zakončilo Trio z Kysúc svojím
tangom.
návštevníkov, ale aj špeciálnych hostí. Po úvodných príhovoroch primátora mesta a zástupcov
partnerských miest Gogolin a Jablunkov sa v príjemnej atmosfére začal program, ktorého prvým
bodom bolo vystúpenie DH Nová Kysučanka.

Nedeľné ráno sa samozrejme začalo svätou
omšou, na ktorej sme si s bývalým kaplánom
v KNM Štefanom Bukovanom pripomenuli patróna nášho mesta sv. Jakuba. Program na námestí
odštartovali českí susedia – najskôr vystúpila
DH Jablunkovanka a po nich nasledovala ĽH Jozef a Karel z Jablunkova. Poobede patrilo pódium
súborom Kysucké Žubrienky, Margaréty, Juná-

Počet fanúšikov jednoznačne narástol Matejovi
Pavlusíkovi, a to vďaka dychberúcemu inštrumentálnemu vystúpeniu na elektronických husliach.

V kostole sv. Jakuba zas očaril prítomných vokálno-inštrumentálny
koncert so sláčikovým kvartetom.

„Nikdy nebolo lepšie ako túto noc, nech trvá večne...“ ozývalo sa z námestia vo večerných hodinách.
Kapela HEX neváhala dopriať hodujúcim prídavok, a urobila tak za tohtoročným vyvrcholením
kultúrneho leta originálnu bodku.

Chýbať nemohol ani tanec folkloristov z Jedľoviny. Po nich svoj talent predviedol súbor detských
ci, Ozvena a ako hosť sa predstavila aj spevácka
skupina Seniorka z Ochodnice a folklórny súbor
Vajčovci. Dobrú náladu a záchvaty smiechu vyvolávalo najmä hudobno-zábavné trio Eminent.
Moderátori hodov si získali priazeň nielen svojím
vystupovaním, ale aj zmyslom pre humor, keď
sa inšpirovaní členmi skupiny Eminent tiež prezliekli do kostýmov.

Zvesti

Dominika Chrastová
Foto: MKŠS
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Najočakávanejším letným podujatím v KNM
sú bezpochyby Jakubovské hody. Tento rok bol
pre verejnosť opäť pripravený pestrý dvojdňový
program, ktorý dav pobavil, rozospieval aj roztancoval. Mesto
zaplnili stánky
s tým najrozličnejším tovarom a chýbať
nemohli ani kolotoče priťahujúce pozornosť
najmä mladých.

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk / Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

1. 7. – 31. 8. 2016
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
Trinásty 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
Prvý ročník súťaže 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. Ak máš
chuť, môžeš niečo aj nakresliť. S každým
anketový lístkom hráš o sladkú odmenu.
1. 7. – 31. 8. 2016
Mestská knižnica KNM
Letné čítanie
Súťaž pre nových i registrovaných čitateľov. Každý, kto v čase letných prázdnin navštívi knižnicu, môže vyhrať jednu z knižných cien alebo členský poplatok na budúci
rok. Noví čitatelia, ktorí sa zaregistrujú počas letných prázdnin, budú zaradení do súťaže o drôtovaný šperk podľa vlastného výberu od sashe.sk/gabori.
4. 7. – 3.10. 2016
Kaštieľ Radoľa
Čarovné nite
Výstava paličkovanej čipky z tvorby pani
Jarmily Volfovej zo Žiliny.

6. 8. 2016
Dolnokysucká 50-tka
ŠKT KNM pozýva na spomienkovú Dolnokysuckú 50-tku na počesť turistov, ktorí už
nie sú medzi nami.
7. 8. 2016
Neslušskými osadami
Pešia turistika na Javorníky, prechádzka
neslušskými osadami.
8. - 11.8. 2016, 20:30 h.
Kysucká hvezdáreň
Mimoriadne prázdninové pozorovania
večernej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pripravila prázdninové večerné pozorovania na Kysuckej
hvezdárni v KNM. Pozorovať je možné len
v prípade jasného počasia.
informácie: www.astrokysuce.sk,
t. č. 041/421 29 46
12. 8. 2016
Lunochodecký výstup na Vreteň
16. ročník spomienkového lunochodeckého výstupu na Vreteň.
12. 8. 2016, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

21. 8. 2016
Oravská Magura
Turistika na Oravskú Maguru – Kubínska hoľa,
Paráč a múzeum v Terchovej.
1. 9. 2016
Primátorský výstup na Holý vrch
Pešia turistika na najvyšší vrch katastra
KNM – Holý vrch. 9. ročník primátorského
výstupu.
7. 9. 2016, 16.00 hod.
Dom kultúry KNM
Nábor do súboru Asanka
Nábor do mažoretkového súboru Asanka
pre dievčatá vo veku 6–8 rokov.
informácie: vnukova@asanka.sk,
0903/852 328 a gajdosova@asanka.sk,
0918/286 633
8. 9. 2016, 14.30 h.
Dom kultúry KNM
Nábor do divadelného súboru Didero
a Babylon
Príďte medzi nás a staňte sa členmi tvorivého kolektívu. Nábor do divadelného súboru
Didero je pre deti od 6 do 13 rokov. Pre deti
od 14 rokov je ten správny kolektív Babylon, ten robí nábor v ten
istý deň o 15.30 hod.
v DK.

Najlepší kysucký guláš Jožka Mičuru
6. ročník súťaže vo varení gulášu bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.
Termín konania: 1. 10. 2016 Miesto konania: sídlisko Kamence za pohostinstvom Domček
Podmienky prihlásenia do súťaže: Družstvo pozostáva z 3 členov. Pri prihlasovaní zaplatí 15 € (5 € na osobu) ako štartovné. Maximálne množstvo uvareného gulášu je 30 litrov (minimálne však 40 porcií), guláš môže byť mäsový, rybací, hubový, sójový… Súťažiaci musia uvariť guláš do 12.00 h., prípravy sa začínajú
od 7.30 h. Súťažné vzorky pre porotu sa budú odoberať medzi 12.00 – 13.00 h. Následne bude vyhlásené poradie šiestich víťazných družstiev a cena diváka.
Súťažiace družstvo môže vydávať guláš na konzumné lístky, ktoré poskytne organizátor súťaže, nesmie predávať guláš za hotovosť (diskvalifikácia).
Po vydaní gulášu si môžu prísť vymeniť lístky za hotovosť vo výške 60 % z vydaných gulášov, max. z 90 porcií gulášu.
Súťažiace družstvá si prinesú: kotlík, kuchynské potreby k príprave gulášu, suroviny, koreniny a dochucovadlá. Podľa počasia
odporúčame si priniesť dáždniky či slnečníky.
Organizátori zabezpečia: vyhradené miesto, stolík, drevo a vodu, tiež chlieb, misky a lyžičky.
Tak, ako aj po minulé roky, zisk z podujatia bude venovaný na podporu rozvoja kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže. O dobrú náladu sa postará aj bohatý kultúrny program. Všetci ste srdečne vítaní.
Prihlášky a informácie: MKŠS KNM, dom kultúry, p. Čierňava, p. Vajdiak 0904/498 316, p. Hošták (pohostinstvo Domček)
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny, s ktorými včas oboznámia súťažiacich. Súťažiaci, ktorí už uhradili štartovné a budú sa chcieť
odhlásiť, tak urobia najneskôr do 23. 9. 2016.
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