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Milí žiaci a študenti,

Psí záchranári medzi
seniormi
Pes, najvernejší priateľ človeka, plní
rôzne úlohy v živote ľudí. Slúži na zábavu, stráži, vyhľadáva drogy, výbušniny,
ale aj zachraňuje ľudské životy. Skupina záchranárov zo Žiliny pod vedením
p. Martina Ďurneka so svojimi psíkmi
navštívila vo štvrtok 28. júla Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb na Štúrovej v KNM. Nepriaznivé počasie zmenilo plánovanú ukážku
práce záchranárskych psov uskutočniť
v záhrade ZpSaDSS. Napriek tomu, že
ukážka bola v priestoroch spoločenskej

viac na str. 5

Tábor v Chorvátsku
v novom šate
V júli už tradične usporiadalo Centrum
voľného času v KNM letný detský tábor v Chorvátsku. 20 dní sa mohli deti
vo veku 10 až 14 rokov slniť na pláži
Jadranského mora. Niečo však tento rok
bolo netradičné, za svoje miesto odpočinku si po niekoľkých rokoch nezvolili
Bibinje ale neďaleké nádherné mestečko Biograd na Moru. Ubytovanie bolo
tentoraz v mobilných domčekoch (nie
v stanoch), ktoré boli určené pre 6 detí

viac na str. 5

uplynuli dva mesiace letných prázdnin.
Verím, že boli plné pekných zážitkov
a nezabudnuteľných momentov. Mali ste
možnosť načerpať nové sily a teraz s nimi
vykročiť do úloh, ktoré vám prinesie nový
školský rok. Škola však nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, ale aj priateľstvá, objavovanie sveta zázrakov techniky
a prírody, šport a množstvo zábavy pri zážitkovom učení.
Prajem vám preto, milí školáci a študenti, aby nasledujúce mesiace boli pre vás
úspešné a v škole sa vám darilo. Prajem
vám, aby novozískané vzdelanie a skúsenosti vám v budúcnosti otvárali dvere do
sveta. Zároveň rodičom i pedagógom želám veľa trpezlivosti pri vzdelávaní našich
detí.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

V Kysuckom Novom Meste sa hovorí, že po
kysuckých Jakubovských hodoch sa pomaly končí leto. Keď už píšem o tých tohtoročných, zdá sa, že boli celkom vydarené,
obzvlášť mladých potešili dve významné
hudobné telesá, a to skupina Hex a tiež speváčka Dominika Mirgová. Poďakovanie patrí
MKŠS, ktorému sa podarilo obe tieto hudobné telesá dostať do nášho mesta. Nedeľňajšie hudobné vystúpenia končili podstatne
neskôr, ako býva zvykom, čo tiež mnohých
potešilo. Možno sa to stane tradíciou, to ale
ukáže čas a ďalšie okolnosti. Celkovo sa počas hodov prezentovalo 220 predajcov s rôznym sortimentom, ktorým nás ale až tak
neprekvapili. Ako každý rok, tak aj tento,
zaujala ľudovo-umelecká tvorba ako drotári,
kováči, remenári, ale tiež výrobcovia hudobných nástrojov.

Musím sa ale vyjadriť k debate o počte
a miestach umiestnených prenosných toaliet. Už niekoľko rokov sú umiestnené na
rovnakých miestach, a to za parkoviskom
mestského úradu a za Jednotou pri reštaurácii zv. Mamutko. Tieto miesta boli v minulosti vytypované ako najvhodnejšie z rôznych pohľadov a hľadísk a dá sa povedať, že
vyhovujú aj po hygienickej stránke. Niektorí
pisatelia by ich chceli umiestniť asi priamo
na Námestí slobody. Niektoré návrhy, ktoré prezentovali na facebooku boli priam až
úsmevné. V čom ale mali asi pravdu bolo to,
že požadovali umiestniť prenosné toalety
tiež pri kolotočoch, čo je celkom rozumný
návrh. V následnom období musíme o tom
uvažovať, hoci to bude znamenať zvýšenie
nákladov na túto službu.
Po dvojmesačnej prestávke sa 5. 9. 2016
otvoria brány škôl a školských zariadení v našom meste. Podľa štatistických údajov prerokovaných pri organizačnom zabezpečení škôl a školských zariadení do 21 tried
materských škôl nastúpi 489 detí. Pre porovnanie spomeniem, že v septembri 2015 ich
nastúpilo 487. Najviac ich bude navštevovať
našu najväčšiu MŠ 9. mája, kde je prihlásených 189 detí. Do MŠ na Ul. Litovelská

Pohár smeroval do Rudinky
V sobotu 30. 7. 2016 výbor DHZ Kysucké
Nové Mesto usporiadal súťaž hasičských
družstiev O pohár primátora mesta KNM
v požiarnom útoku s vodou. Bol to už
23. ročník, súťažilo sa v kategóriách muži,
ženy, mládež.
Súťaž krátkym príhovorom otvoril primátor mesta Ing. Ján Hartel, o ktorého pohár sa súťažilo a privítal hostí: predsedu
OV DPO KNM Ing. Jána Martišku, riaditeľa OV DPO Alberta Piňa, veliteľa OV DPO
Ing. Petra Harceka, predsedu OKaRK
OV DPO Dušana Pytela, prednostu MsÚ
JUDr. Ľubomíra Ježa i ďalších nemenovaných funkcionárov a súťažiacich, ktorým
poprial dobré výsledky a športové zážitky.

Predseda DHZ KNM Jaroslav Belko sa ujal
úlohy komentátora celej akcie, kde okrem
iného uviedol, že súťažné družstvo Rudinka už vlastní putovný pohár, ktorý päťkrát
vyhrali. Toto hasičské družstvo dokázalo
svoje kvality a vyhralo opäť v tomto ročníku. Ženy z Oškerdy boli víťazkami vo svojej

a Komenského je prihlásených rovnako po
138 detí a MŠ v Budatínskej Lehote bude od
septembra navštevovať 24 detí. Tieto čísla
sú, samozrejme, orientačné. Základné školy
bude navštevovať v 71 triedach 1 378 žiakov. V septembri 2015 ich nastúpilo 1 382.
ZŠ Nábrežnú by malo navštevovať 596 žiakov, ZŠ Clementisovu 461 žiakov a ZŠ Dolinský potok 321 žiakov. Počet žiakov ZUŠ
dosiahne 1 038 a CVČ bude navštevovať
1 150 žiakov. I tieto čísla sú orientačné. Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania v materských a základných školách, ZUŠ a CVČ
bude minimálne na úrovni predchádzajúceho školského roka. Do všetkých ZŠ dovedna
nastúpi 151 prváčikov a na konci júna tohto
roku brány základných škôl opustilo 158 deviatakov.
Na záver poznamenávam, že úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v našich základných školách potvrdzuje kvalitu vzdelávania
v celoslovenských testovaniach žiakov tak
v piatom ako aj v deviatom ročníku. Naši
žiaci dosiahli v predmetných testovaniach
vo všetkých školách úroveň, ktorá je nad
celoslovenským priemerom. Pozorované
predmety boli matematika a slovenský jazyk
a literatúra.

kategórii, v kategórii žiakov vyhrali chlapci
z DHZ Horný Vadičov.
Víťazné družstvá získali poháre, ktoré
im budú pripomínať túto súťaž, ktorá sa
prvýkrát vo svojej histórii uskutočnila na
Námestí slobody priamo pred obyvateľmi mesta, ktorí takto mali možnosť vidieť
športové zápolenie v hasičskom športe.
Ľudovít Hoch
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Pozvánka na stretnutie
Dňa 24. 9. 2016 o 15.00 hod. sa uskutoční
stretnutie obyvateľov pôvodnej Hornej ulice (Štefánikovej či Čsl. armády) v priestoroch u p. Toku – pri pošte na sídlisku Kamence. Všetkých srdečne pozývame.
O. V.
Oznámenie pre daňovníkov
Mestský úrad KNM, oddelenie daní a poplatkov, pripomína daňovníkom a poplatníkom, ktorí uhradili len I. splátku dane
z nehnuteľností a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok
2016, že II. splátku je potrebné uhradiť do
30. septembra 2016.
Odbery krvi zrušené
Upozorňujeme dobrovoľných darcov krvi
a iných záujemcov, ktorí radi robia dob-

ré skutky, že mobilné odbery krvi, ktoré
v Klube 75 vykonávala Národná transfúzna
služba SR sú dočasne zrušené. O ich obnovení budeme občanov informovať na webovej stránke mesta i vo Zvestiach KNM.
Oznam okresného úradu
Prednosta Okresného úradu Kysucké Nové
Mesto Mgr. Stanislav Kozina týmto oznamuje, že každú poslednú stredu v mesiaci od 14.00 do 16.00 hod. bude v sídle
okresného úradu na Litovelskej ulici 1218
k dispozícii občanom. Bude sa zaoberať riešením postrehov a podnetov v kompetencii
okresného úradu.
Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva
Dňa 8. septembra o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM
riadne zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý
občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos

Zodpovednejšie v mene prírody
Opäť prichádzame s témou separovania odpadu. Dnes z dôvodu, že od 1. júla sa podľa
nového zákona o odpadoch menia podmienky triedeného zberu v obciach. Do systému
spolupráce triedeného odpadu vstupuje tretí
partner, teda okrem obce a zberovej spoločnosti sa o efektívnosť celého procesu bude
starať OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov.
Čo to znamená pre bežného obyvateľa? Najmä to, aby bol zodpovedný a dôsledne separoval vytvorený odpad do nádob na triedený
odpad, konkrétne papier, sklo, plasty a kovové obaly. Tak to funguje v našom meste už
niekoľko rokov, opätovne však upozorňujeme
občanov, že čím viac odpadu vytriedia, tým
menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže obce za triedený zber
vo farebných kontajneroch neplatia, zníženie
obsahu kontajnerov zmesového odpadu sa
odrazí v poplatku za odpad, ktorý platí každý občan. Jednoducho povedané, čím viac
odpadu, ktorý je možné následne recyklovať,

vyhodíme do vhodných nádob, tým je väčšia
pravdepodobnosť, že za likvidáciu a odvoz
komunálneho odpadu nebudeme platiť viac
a zároveň ušetríme našu prírodu od tejto záťaže.
Cieľom nového zákona je dosiahnuť úroveň
50% recyklácie vytriedeného komunálneho
odpadu. Podľa súčasných štatistík sme na
úrovni 6 %, a preto sa musíme viac snažiť. Prírode trvá stovky až tisícky rokov, kým rozloží
sklo, plasty či plechovky, a tak sa takýto odpad na dlhé roky stáva zdrojom znečisťovania
životného prostredia.
Zaujímavou je tiež informácia, že OZV je povinná zabezpečiť efektívnosť zberu triedeného odpadu vzhľadom na donáškovú vzdialenosť i legislatívou stanovené štandardy, t.j. že
obyvatelia by mali mať dostatočnú kapacitu
na realizáciu triedeného zberu.
Príklady využitia recyklovateľných zložiek
odpadu:
Papier je možné recyklovať 5–8-krát. Recykláciou 1 tony papiera sa ušetrí 17 stromov.

Upozornenie pre občanov
Na celom území Slovenskej republiky boli
v ostatnom čase zaznamenané viaceré prípady páchania podvodov a inej trestnej činnosti
na senioroch ako i krádeží peňazí a iných vecí
z bytov a rod. domov na skutkovom podklade, že neznáme osoby sa predstavujú ako
pracovníci rôznych inštitúcií, napr. sociálneho úradu, elektrární, plynární a pod., pod zámienkou vrátenia preplatku žiadajú výdavok
z nejakej sumy, pričom sledujú odkiaľ osoba
vyberie peniaze a tie potom odcudzia. Tieto

Zvesti

osoby tiež vystupujú ako podomoví predajcovia nekvalitného a napodobeninového tovaru, kedy tiež sledujú odkiaľ osoba vyberie
peniaze a tie potom odcudzia. Jedna osoba
zabáva majiteľa domu a druhá ho okradne.
Preto upozorňujeme občanov, aby:
• v žiadnom prípade osobne neuhrádzali takýmto osobám žiadne finančné sumy, nepreberali od nich preplatky a pod.
• aby nevpúšťali do svojich domov, resp. bytov
žiadne neznáme osoby, v prípade, že by sa

zasadnutia opäť prinesie na svojom TV kanáli spoločnosť Antechnet, s. r. o.
Podrobný program rokovania poslancov
bude uverejnený na webovej stránke mesta.
Staňte sa spolutvorcami Zvestí KNM
Aj vy môžete prispieť k obsahu kysuckého mesačníka Zvesti KNM. Stačí svoje
postrehy zo života v meste, pripomienky, nápady a otázky zaslať na adresu:
zvesti@kysuckenovemesto.sk. Túto adresu
môžete využiť aj na zasielanie fotografií
z mesta a jeho okolia, ktoré využijeme pri
tvorbe titulných strán alebo vtipných postrehov. Zároveň však upozorňujeme, že
redakcia si vyhradzuje právo príspevky neuverejniť, krátiť, prípadne odmietnuť anonymné príspevky. Naopak v prípade použitia fotografie a textu, autor bude uvedený.
D. Š.

Papier možno využiť na výrobu recyklovaného papiera, kartónov, obalov, časopisov apod.
Vhadzujte starý papier, noviny, časopisy a papierové obaly do modrých kontajnerov. Škatule pri tom stlačte alebo poskladajte.
Z plastových PET fliaš sa vyrába drvina
využiteľná na výrobu plastových výrobkov,
vlákien na výrobu rozmanitých odevov a opätovne na PET fľaše. A tak očistené plastové
obaly, igelitky a stlačené PET fľaše vhadzujte
do žltých kontajnerov.
Kovy patria medzi výborne recyklovateľné
materiály. Z hliníka sa dajú opäť vyrobiť konzervy, fólie, plechovky, obaly a pod. Do čiernych kontajnerov vhadzujte kovové súčasti
odpadu, kovové uzávery, plechovky, náradie
a iné spolu s tetrapakmi – škatuľami z mlieka
a nápojov.
Sklo je tiež výborne recyklovateľný materiál.
Je možné ho opätovne spracovať na výrobu
nových sklenených fliaš a výrobkov zo skla.
Čisté sklenené nádoby a fľaše zbavené plastových a kovových uzáverov vhadzujte do zelených kontajnerov.
D. Š.
takéto osoby násilným spôsobom snažili dostať do ich príbytkov, ihneď privolať políciu
• pri odchode z domu, resp. bytu preč aj na
krátku dobu, vždy uzamykať vchodové
dvere. To platí, ak sa zdržiavate v blízkosti
domu, napr. na záhradke.
V prípade spozorovania takýchto osôb je potrebné si zapamätať čo najviac identifikačných znakov ako je počet osôb, pohlavie, oblečenie, typ a ŠPZ motorového vozidla a smer
kam odchádzali a pod.
V uvedených prípadoch kontaktujte 158 alebo 159.
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Miloš BELAN, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov KNM

HOSŤ MESIACA

Kedy ste sa dostali k práci so včelami?
So včelami som vyrastal. Starý otec aj otec
mal včely. A keď som sa oženil, bolo akosi
prirodzené, že som si kúpil včely. Takže sa
dá povedať, že viac ako 20 rokov nepretržite som vášnivým včelárom.

Asi aj dlhoročné skúsenosti a samotné
úspechy vás priviedli k funkcii predsedu
ZO Slovenského zväzu včelárov v KNM.
Koľko vás je vo zväze? Máte pocit, že je
dostatok včelstiev na Kysuciach?
Predsedom som asi 10 rokov a v našom
zväze evidujeme 159 včelárov, ktorí spoločne vlastnia okolo 1 200 včelích rodín.
Členovia zväzu sú nielen z KNM ale aj ďalších 13 obcí v okrese a tiež tu patria včelári
z Dunajova a Krásna nad Kysucou. Zväz má
viac ako 60-ročnú tradíciu, prebral som ho
po predchodcoch p. Mrekajovi, Čuntalovi
a Káčerikovi.
Žiaľ, vekový priemer včelárov na Kysuciach
je vysoký. Máme málo mladých nadšencov, je to asi z dôvodu, že vstupné náklady
tohto koníčka sú vysoké. Včelárstvo si tiež
vyžaduje veľa času, musíte do úľov ísť minimálne raz za 10 dní bez ohľadu na počasie.
Robíme rôzne projekty, aby sme k včelám
pritiahli aj deti a mladých. Náš zväz spolupracuje so zväzmi z Čiech a Poľska, takže
sme veľmi aktívni.

Aká bola tohtoročná úroda?
Slabá. Vinníka však netreba hľadať, dôvodom slabej úrody je príroda. Tri zdroje,
z ktorých kysucké včely zbierajú peľ, na jar
zmrzli alebo oschli. Ide konkrétne o malinu, lipu či medovicu, ktorej peľ zmyl dážď.
Jednoducho zlyhalo počasie.
Teraz sa tiež chystáme liečiť včelstvá proti klieštiku. Hoci nám včielky nepriniesli

tento rok žiaden zisk, my naopak musíme
vynakladať nemalé finančné prostriedky
na zakrmovanie a liečbu. Musíme urobiť
všetko preto, aby o rok boli včely pracovité
a priniesli nám úžitok.
Zväz vlastní ukážkovú včelnicu v Povine.
Kedy a s akým zámerom ste ju zriadili?
Včelnica je určená pre širokú verejnosť,
ale budovali sme ju najmä s cieľom vychovávať nových včelárov. Sídli neďaleko ZŠ
v Povine a práve v tejto škole je zriadený
záujmový krúžok mladých včelárov. Úle
majú na zadnej strane plexisklo, takže deti
sa do nich na prácu včiel môžu jednoducho
pozrieť. Ak by mali niektoré školy záujem,
môžu ma kontaktovať a dohodneme sa
na stretnutiach s deťmi vo včelnici. Kontakt: milosbelan@gmail.com
Tento náš projekt sme začali budovať asi
pred 8 rokmi s „krstným otcom“ tejto myšlienky Milanom Daniškom, bez ktorého by
to nešlo. Stále však v areáli s včelínom, ktorý má 8 úľov, niečo robíme. Nedávno sme
vďaka šikovných chlapom z obce priviedli
k včelínu vodu využitím 2 000 rokov starého vynálezu, ktorý sa volá trkáč. Zostrojili
ho z kadečoho, ale dôležité je, že pracuje
na 100 %. Chcem sa poďakovať touto cestou každému, kto nám pri práci akokoľvek
pomohol. Financujeme všetko vďaka 2 %
z daní a darom od rôznych podnikateľov.

patrón včelárov sv. Ambróz, vytvorili ich
rezbári z Oravy.
Nedá mi tiež nespomenúť ženy zo ZO Únie
žien Slovenska v Povine, ktoré tiež prispeli
ku kráse priestoru okolo včelína a altánku.
Okolie upravili a vysadili kvety.
Len pred pár týždňami sa konala Včelárska nedeľa. Ide o tradičné podujatie, keď sa včelári stretávajú raz do
roka. Aký bol jej priebeh?
Včelársku nedeľu organizujeme viac ako
40 rokov prvú augustovú nedeľu. Pozývame nielen našich členov, ale aj širokú
verejnosť a odborníkov. Tento rok bola
Včelárska nedeľa výnimočná. Prišiel medzi
nás vášnivý včelár kaplán Marek Mucha
a dal požehnanie včelárom a posvätil sochu
sv. Ambróza. Predtým bývali tieto nedele
u našich členov v Nesluši, H. Vadičove či
Ochodnici…, ale dnes keď máme ukážkovú včelnicu, tak sa budeme stretávať tu.
Na Kysuciach nikde inde nie je vytvorený
takýto priestor na vzdelávanie a stretávanie sa ľudí s rovnakým koníčkom.
Prednášku o nových trendoch v odbore mal
odborník z Včelárskeho ústavu v Liptovskom Hrádku Jaroslav Gasper. Na Včelárskej
nedeli každoročne eviduje účasť viac ako
100 návštevníkov. Aktivity máme však aj
iné, napr. v januári sme medzi sebou privítali odborníčku na liečbu včelími produktmi.
Ako vidíte rozvoj včelárstva na Dolných Kysuciach?
Verím, že oslovíme aj mladú generáciu. Ale
aj dnes máme medzi sebou vynikajúcich
včelárov s vysokou produkciu medu a oceneniami. Napr. ocenenie za najlepší medovicový med na Slovensku získali na výstave v Nitre v priebehu rokov Milan Bolo zo
Snežnice, Vladimír Papučík z Rudinskej či
Peter Liška z Rudiny. Naša práca bola prezentovaná aj v spravodajstve na STV 2.

V lete včelnica ožila. Postarali sa o to
žiaci ZUŠ KNM. Pripomeňte našim čitateľom tento projekt?
Áno, 17. júna prišli medzi nás 10 žiaci
ZUŠ KNM z výtvarného odboru pod vedením svojho pedagóga Jána Rajteka. Spoločne vytvorili drevené plastiky medveďa,
včielky a ďatľa s veveričkou. Tiež pomaľovali kamene, ktoré sú teraz rozmiestnené
po celom areáli včelnice. Cieľom projektu
bolo estetické obohatenie včelína a výtvarný plenér trval 4 dni.
Už predtým tu boli umiestnené dve drevené plastiky, ktoré sme financovali vďaka projektu z SPP s názvom Medveď v úli.
Prvou plastikou je preto medveď a druhou

Ďakujem za rozhovor
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priviedli k problematike požiaru a vzniku popálenín. A vďaka dobrovoľníckemu gestu hasičov z Dobrovoľného hasičského zboru v KNM,
ktorí prišli s hasičským autom pred knižnicu
a ukázali deťom niečo zo svojej pracovnej náplne, bol splnený aj druhoradý nemenej dôležitý
cieľ podujatia, aby sa deti v knižnici aj zabavili.
Druhým podujatím, ktoré by nebolo možné
zrealizovať, ak by naše pozvanie do knižnice
neprijala šermiarska skupina zo Žiliny, bolo
podujatie Rytierske hry. Centrom nášho snaženia bola opäť kniha Templárske rozprávky od
P. Kubicu a s ňou spojené čítanie stredovekých
rozprávok. Témou knihy boli rytieri, a preto
celé dianie pokračovalo v záhrade, kde opäť pod
rúškom zábavy členovia Cechu Terra de Selinan
predstavili deťom zážitkovou formou život ťažkoodencov na koňoch. Krátkymi divadelnými
vstupmi a výbornými hereckými výkonmi boli
deti z CVČ sv. Jakuba doslova vtiahnuté do
stredovekého života. Popri tom im nenásilnou
a stále zábavnou formou členovia cechu pod

vedením Filipa Višňovského poukazovali všetky stredoveké zbrane a ich použitie v boji s nepriateľom. Takmer hodinové vystúpenie pokračovalo rytierskymi hrami. Deti mali možnosť
predviesť svoju šikovnosť v niekoľkých disciplínach z obdobia stredoveku. Členovia skupiny
v dobových kostýmoch a dokonale zohratí deti
úplne ohúrili a tie s obdivom splnili každý ich
pokyn. Neostalo len pri hrách. Deti dostali do
rúk drevené meče a mohli si vyskúšať zmerať
sily s profesionálnym šermiarskym výkonom.
Ako tety knihovníčky, tak aj prítomné vychovávateľky z CVČ sv. Jakuba, sme ocenili hlavne to,
ako bezpečne bol zvládnutý predstieraný šermiarsky súboj medzi dieťaťom a profesionálnym šermiarom. Nikomu nezostal skrivený ani
vlások na hlave. V závere ostal ešte priestor na
odhalenie pokladu plného cukríkov ukrytého
v priestoroch knižnice. A dvaja z pätice dobrovoľníkov dokonca predviedli pravý nefalšovaný
šermiarsky konflikt a tak i v plnej kráse svoje
šermiarske umenie. Aplauzom ocenili všetci
prítomní dokonalé, do najmenších detailov
pripravené zážitkové vyučovanie stredovekého
sveta v podaní Cechu Terra de Selinan zo Žiliny.
Knihovníčky sa im touto cestou chcú ešte raz
srdečne poďakovať za to, že prišli medzi mladých čitateľov knižnice bez nároku na akýkoľvek honorár.
J. Hrubá

záchranárskeho psa sa skladala z praktickej
ukážky a krátkej prednášky o dobrovoľníckej činnosti záchranára psovoda. Videli
sme, ako poslúchajú na povely, vyhľadávajú
ukryté veci, dokážu sa maznať, ale aj výstražne štekať. Prekvapením bolo trojročné cvičené prasiatko Oliver reagujúce na

povely ako pes. Slúži ako maskot žilinským
záchranárom. Seniori v dvojhodinovej prezentácii s osobným kontaktom so zvieratami zažili niečo, čo dnes vidia len v televízii,
nejeden z nich zaspomínal na toho svojho
hava, ktorý mu strážil dom.
Mgr. Slávka Kleinová

bora bola Daniela Kafčáková z CVČ KNM,
ktorá sa prázdninujúcim deťom venovala s Mgr. Drahomírou Galgaňákovou zo
ZŠ Nábrežná. O rok CVČ plánuje tábor opäť
v Biograde.
Novinkou v ponuke letných táborov centra
bol aj Tvorivý svet. Išlo vlastne o prímestský tábor, kde 14 detí trávilo dni od 11. do
15. júla od rána približne do 16. hodiny.
Pod vedením Márie Klušákovej a Janky
Pavlusíkovej každý deň deti niečo vytvori-

li – maľované tričká, šperky z hmoty fimo,
mozaiky, keramiku, drôtené ozdoby… To
všetko v spolupráci s predajňou Kikulienka.
Samozrejme, že nechýbali táborové hry, súťaže, pobyt v prírode a oddych.
Pestrú paletu táborov CVČ dopĺňal obľúbený prímestský Túlavý autobus, Cyklo
tábor v Mošovciach a tábor pre diabetikov v Prievidzi s detskou diabetologičkou
MUDr. Slávkou Kyškovou.
D. Š.

hlavné postavy románov Márie
Ďuranovej sympatické a rozumieme im. Tak to možno bude
aj v prípade Dany, úspešnej
a ambicióznej rozvodovej právničky z najnovšieho románu.
Dana je presvedčená o tom, že svoj život má
pod kontrolou do posledného detailu. O to
viac ju zasiahne, keď ju manžel opustí pre
inú ženu. Jej zabehnutý život sa rozpadá
ako domček z karát a ona sa len veľmi ťažko

vyrovnáva s tým, že ako manželka zlyhala.
Zľakne sa, že príde aj o lásku syna, ktorý má
s otcom aj po odchode skvelý vzťah. Snaží sa
mu byť dobrou matkou a zranené city a sebavedomie si kompenzuje prácou a úspechmi
na súde. Jedného dňa dovedie jej syn domov
spolužiaka, ktorý výrazne ovplyvní ich život.
My ďakujeme autorke, že svoju najnovšiu
knihu darovala knižnici a priblížila tak tvorbu
našim čitateľkám.
D. Š.

Rytierske hry
Čítanie, knihy a s tým spojené aktivity knižnice musia nasadiť všetky tajné tromfy v konkurenčnom boji s ostatnými výdobytkami
masovej komunikácie: internetom, televíziou,
tabletmi a počítačmi, aby bolo nepriaznivé skóre vyvážené. Vytváranie konkurenčného prostredia elektronickým médiám je nevyhnutné.
Keby knižnice vzdali svoj boj, mohlo by sa stať,
že niektoré deti by vôbec nepochopili, aké je čítanie pre ich život dôležité.
Knižnice a ich zamestnanci to nemajú jednoduché. Väčšinu finančných prostriedkov na
zabezpečenie akcií podporujúcich budovanie
kladného vzťahu detí ku knihám, získavajú len
prostredníctvom rôznych dotácií a sponzorov.
A samozrejme, nároky na kvalitu knižničných
podujatí stále rastú. Aby podobné podujatie
naozaj pritiahlo detskú pozornosť, často už
nestačí obyčajné čítanie. Aktivity detí s knihami na pôde knižnice musia prebiehať zaobalené do zážitkových podujatí a je nutné nenápadnou fintou prejsť od čítania k zábave.
O to sa snažia aj knihovníčky z Mestskej knižnice KNM. Pokúsili sa o to počas letných prázdnin dvakrát. Prvým na prípravu náročným
podujatím bolo čítanie s porozumením pod názvom Ako Maťko s Kubkom vatru preskakovali.
Na pozadí čítaného príbehu knihovníčky deti

Psí záchranári medzi
seniormi
(pokračovanie zo str. 1)
miestnosti, atmosféra veľmi vynikajúca.
Všetci mobilní aj tí na vozíčkoch boli zvedaví na psích miláčikov, ktorí už predtým
navštívili DSS na Litovelskej. Ukážka práce

Tábor v Chorvátsku
v novom šate
(pokračovanie zo str. 1)
a tie mali vlastnú kúpeľňu a WC. K tomuto pohodliu sa pridalo teplé počasie, pekná
pláž pod voňavými borovicami, výlet loďou,
spoločenské hry, futbalové a volejbalové zápasy na ihriskách v areáli a súťaže. Tábora
sa zúčastnilo až 14 chlapcov a 6 dievčat,
a tak nečudo, že aj súťaž o najkrajšiu chatku
vyhrali chlapci. Vedúcou tohto letného tá-

Všetci to vedia
V regáloch mestskej knižnice môžete nájsť
všetky tituly našej kysuckej spisovateľky
Márie Ďuranovej. V júli sa do kníhkupectiev
dostala v poradí už jej 11. kniha s názvom
Všetci to vedia. A my vieme, že jej romány
sú medzi slovenskými čitateľkami obľúbené,
lebo sa v nich stretávajú s reálnymi ženskými
hrdinkami, ktoré riešia podobné životné problémy, ako mnohé z nás. Preto sú nám tieto
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NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE

Budova železničnej stanice

Druhá polovica 19. storočia bola obdobím
prudkého technického pokroku. Snáď každý rok bolo uvedených do života niekoľko
epochálnych technických noviniek. S týmto
technickým pokrokom súvisel i rozvoj dopravy. Významné postavenie nadobudla najmä železničná doprava. Ani Kysucké Nové
Mesto neobišlo budovanie železničnej trate.
Ležalo totiž na trase plánovanej Košicko–
bohumínskej železnice, ktorá po samotnom
vybudovaní patrila medzi významné dopravné tepny vtedajšej Rakúsko–uhorskej
monarchie. Zrod konkrétnejšej podoby projektu tejto dráhy môžeme datovať do roku
1864, kedy bol vydaný Pamätný spis o Košicko–bohumínskej železnici s navrhovanou
trasou údoliami riek Hornád, Váh a Kysuca
cez Jablunkovský priesmyk do Bohumína.
V roku 1866 vydal cisár František Jozef I.
koncesiu na stavbu trate súkromnej spoločnosti bratov Richeovcov. Po finančných
problémoch prevzala stavbu v apríli 1896
Anglo–rakúska banka. So samotnou vý-

stavbou trate sa začalo koncom roku 1867
a dokončená bola v celej svojej dĺžke 367 kilometrov v marci 1872.
Výstavba železničnej dráhy dorazila do Kysuckého Nového Mesta v priebehu roku
1870. Už v decembri
prešiel pri skúšobnej prevádzke na
trati Tešín – Žilina
prvý vlak. Oficiálne
bol daný do užívania
tento úsek 8. januára
1871. V tomto období ešte Kysucké
Nové Mesto nemalo
železničnú stanicu.
Tá bola postavená
ešte v priebehu roku
1871, odovzdaná do
užívania bola 17. októbra. Druhá koľaj bola dokončená v roku
1913. Košicko–bohumínska železnica bola
až do roku 1921 privátna a do štátnej správy

bola prevzatá v roku 1921, pričom pôvodná
súkromná spoločnosť si i naďalej uchovala
niektoré zo svojich právomocí.
Stará staničná budova bola dvojpodlažná
stavba s dvoma súmernými prízemnými
krídlami orientovanými osou sever-juh pozdĺž koľajiska. V centrálnej časti budovy
bola čakáreň a výdajňa cestovných lístkov.
Jedno krídlo slúžilo ako obydlie pre prednostu stanice. V roku 1924 sa začala písať
Pamätná kniha železničnej stanice v KNM,
v ktorej sa môže bádateľ dozvedieť viacero
zaujímavostí z fungovania stanice i železničnej dráhy nielen v meste, ale i na okolí.
Napríklad 6. júna 1936 v noci prechádzal
stanicou špeciálny vlak s vtedajším prezidentom ČSR Dr. Edvardom Benešom, ktorý
cestoval do Rumunska na oficiálnu štátnickú
návštevu. Spiatočná cesta prezidenta viedla
11. júna opäť cez Kysucké Nové Mesto a keďže tentokrát ním prechádzal za bieleho dňa,
obyvatelia mesta si nenechali ujsť príležitosť
pozdraviť najvyššieho štátneho činiteľa. Stará železničná budova slúžila svojmu účelu
až do októbra 1985, teda plných 114 rokov.

Nová stanica bola vybudovaná o niečo severnejšie od tej starej a realizoval ju Okresný
stavebný podnik v Čadci. Do užívania bola
daná v spomínanom októbri 1985 a následne bola stará staničná budova asanovaná.
Mário Janík
Použitá literatúra:
STRAŇAN, Milan: Kysucké Nové Mesto.
RUN – reklamná agentúra, 2001
GROMA, P. - NOVÁK, M. – ŠTANSKÝ, P.:
Žilina Genius loci. Publishing House, 2013
PAUKOVÁ, Veronika:
V roku 1936 prechádzal mestom
prezident Československa.
In Zvesti KNM – február 2014.
Pamätná kniha železničnej stanice v KNM
Text posúdila a doplnila:
Mgr. Veronika Pauková
Foto: Archív autora, Michal Janík

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

6

ROČNÍK XXIII. • SEPTEMBER 2016

i

– oboznamovanie verejnosti s možnosťami
riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.
V roku 2016 sa verejná zbierka začala 15. júna a trvať bude do 31. decembra. Počas tohto obdobia bude možné prispieť na účet verejnej zbierky
SK11 3100 0000 0040 3001 6204, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820
alebo on-line cez www.bielapastelka.sk.
Naše tradičné dvojčlenné tímy, ktoré budú
za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky, budete môcť
v mestách po celom Slovensku stretnúť
23. a 24. septembra. Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

Matej Tóth chodí za tých, ktorí to potrebujú
Biela
pastelka
2016 spojí chôdzu ako športovú
disciplínu a chôdzu
nevidiacich
s bielou palicou.
Ambasádorom sa
totiž stal fenomenálny Matej Tóth,
čerstvý víťaz päťdesiatky z Ria. Vyvrcholením bude pokus o zápis do Slovenskej
knihy rekordov, a to zapojením sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s týmto symbolom nevidiacich na trati dlhej rovných
15 metrov. Presne toľko rokov totiž oslavuje jubilujúca Biela pastelka. Túto skúšku

svojej odvahy môžete od 10.00 do 17.00
podstúpiť 23. 9. aj v Žiline či Martine.
Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom
sveta nevidiacich.
Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
– podporu aktivít, ktoré zrakovo postihnutým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života,
– špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce
s rôznymi kompenzačnými pomôckami,
sebaobsluhy a pod.,

S bolesťou v srdci oznamujeme, že 12. 8. 2016
nás vo veku 73 rokov navždy opustil milovaný
manžel, otec a dedo
Ing. Ivan ĎURČAN z Kysuckého Lieskovca.
Navždy ostane v našich srdciach. Kto ste
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
modlitbu.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť a účasť na
poslednej rozlúčke s našou mamou, starou
mamou
Ľudmilou GREGUŠOVOU,
ktorá nás opustila dňa 29. 7. 2016 vo veku
74 rokov.
S vďakou a úctou manžel, syn a dcéra
s rodinami.

Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou na Teba
spomínať.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa
1. 8. 2016 vo veku 86 rokov dotĺklo láskavé
srdce nášho otca, starého otca, prastarého
otca, brata a švagra
Ľudovíta SALÁTA
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánu
kaplánovi Muchovi.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť a účasť na poslednej rozlúčke s našim
otcom, synom, starým otcom, bratom,
švagrom a krstným otcom
Milanom PAVLUSOM,
ktorý nás opustil dňa 12. 8. 2016 vo veku
47 rokov.
Dcéry Silvia, Gabika a ostatná rodina.

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

Lúčenie je chvíľa, v ktorej treba byť hrdinom.
Zatlačiť slzy, necítiť bolesť, necítiť krivdy,
povedať zbohom a nezabudnúť nikdy.
Dňa 16. 7. 2016 nás vo veku 85 rokov navždy
opustila naša milovaná manželka, matka,
stará mama, prastará mama pani
Marta GAŠŠOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
príbuzným, známym za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Zvesti

3. 9. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

4. 9. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

10. 9. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

11. 9. 2016

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

ŠTVRTOK

15. 9. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

17. 9. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

18. 9. 2016

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

24. 9. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

25. 9. 2016

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

1. 10. 2016

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2. 10. 2016

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
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Dňa 24. 9. 2016 si pripomenieme 35. výročie
úmrtia nášho milovaného
Pavla KUCHARÍKA
S láskou spomína manželka dcéra a synovia
s rodinami.

SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 7. 9. 2016 si pripomíname 10. výročie
úmrtia manžela, otca a dedka
Jána HARCEKA z Kysuckého Nového Mesta,
rodáka z Budatínskej Lehoty
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomínajte
na neho spolu s nami vo svojich modlitbách.
S úctou a vďakou manželka Magda, dcéra
Helena a syn František s rodinou.

Dňa 10. 9. 2016 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho drahého syna, manžela, otca
a dedka
Ing. Františka JEDINÁKA
S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá
a ostatná rodina.

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 19. 9. 2016 uplynú 2 roky od úmrtia
manžela, otca, starkého
Mariána KUŠNIERA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína manželka, syn,
dcéra s rodinou, sestry a ostatná smútiaca
rodina.

9. 9. 2016 si pripomenieme 1. výročie, čo si
Pán povolal nášho drahého manžela, otca,
dedka
Jozefa BRODŇANA
S láskou na neho spomínajú manželka, dcéry
Silvia, Katka s Martinom a Ondríkom, otec,
brat a ostatná rodina.
V modlitbe sme stále s Tebou.

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 19. 9. 2016 uplynie 25 rokov, ako nás
opustil milovaný manžel, ocko a starý otec
Anton STAŇO
S láskou a úctou spomínajú manželka
Mariana, dcéry Marianka, Evka a Katka
s rodinami.

Dňa 18. 8. 2016 sme si pripomenuli 4. výročie
úmrtia našej drahej manželky, mamičky,
babičky a prababičky
Pergy MEČÁROVEJ
Odišla si tíško, nie si medzi nami,
no v našich srdciach zostávaš navždy s nami.
S láskou spomína manžel a deti s rodinami.

Dňa 28. 9. 2016 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia nášho milovaného otca a starého otca
Vincenta BADURU
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať,
budeme, synček drahý, stále na Teba spomínať.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov
a spomienky nám zanechal.
Dňa 26. 9. bude tomu päť rokov, čo zomrel
Jozef TULEC z KNM
S úctou a láskou spomína mama, otec, sestra
Monika s rodinou a teta Zuzka s rodinou.

Dňa 15. augusta sme si pripomenuli
25. smutné výročie, keď naposledy dotĺklo
srdiečko nášho milovaného otecka, svokra,
dedka a pradedka
prof. Ondreja SUCHÁNKA
Kto ste ho poznali a mali radi, prosíme,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou synovia, nevesty, vnúčatá, pravnúčik
a ostatná rodina.

Dňa 5. 9. 2016 si pripomíname nedožité
80. narodeniny, ktorých sa nedožil môj
manžel, otec, krstný otec, ujo a švagor
Štefan VESELÝ
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďakou manželka Anna, dcéra Anna
a ostatná rodina.

Dobrý človek nezomiera v srdciach tých, čo ho milovali.
Za Tvoju lásku Ti nič viac už nemôžeme dať,
len kyticu kvetov na Tvoj hrob a so slzami v očiach spomínať.
Dňa 5. 9. 2016 uplynie 40 rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný dobrý otec
Ján ŠPIRIAK, kapitán ČSA z Nesluše
Spomínajú dcéra Janka a syn Karol s rodinami.

Zvesti
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POĎAKOVANIE

OPUSTILI NÁS

S vďakou a úctou smútiaca rodina.
Odišiel si bez rozlúčky,
prestalo Ti srdiečko biť.
Ale v modlitbách a spomienkach
budeš s nami ďalej žiť.
Dňa 15. 7. 2016 odišiel do večnosti vo veku
78 rokov môj milovaný manžel
Albín ORIEŠČIK z KNM.
Chcem poďakovať vdp. dekanovi
Holbičkovi, vdp. Uskobovi, vdp. Šmelkovi,
vdp. Mazúchovi, vdp. Sandanusovi,
vdp. Chovancovi, všetkým diakonom,
miništrantom, organistovi p. Furdekovi,
speváckemu zboru, pohrebníctvu Poštek,
susedom, známym, kamarátom a krajanom
za dôstojnú rozlúčku a kvetinové dary.
Smútiaca manželka, synovia Milanko a Palko
s manželkami, vnúčatá Majka, Matúško,
Tomáško, pravnúčatá Tobiáško a Simonka.

Agnesa PIROHOVÁ
Ľudmila GREGUŠOVÁ
Štefan KOČIŠ
Ľudovít SALÁT
Kamil ŠIDLO
Jozef BOLLO
Anna MACÁŠKOVÁ
Milan PAVLUS
Iveta PALICOVÁ
Agnesa RAČKOVÁ
Miroslav STANÍK
Hermína GIEROVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

57 rokov
74 rokov
88 rokov
86 rokov
81 rokov
55 rokov
96 rokov
47 rokov
50 rokov
93 rokov
58 rokov
83 rokov

NARODENIE DETÍ
Tomáš Řepa,
Michael Smolka,
Ľubomír Klimek,
Clara Bodorovská,
Jakub Charbuliak,
Nikola Budinská,
Juraj Kubala,
Ema Antecká,
Olívia Kvasnicová,
Nina Kubeková,
Dávid Okuliar,
Lorien Móricová,
Michal Gúcky,
Klaudia Školníková,
Laura Vojtanovská, Marko Burdej, Anna Stojková,
Ingrid Vlčková, Sára Kopilcová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Navždy zostane v našich srdciach.
Smútiaca rodina.
A prišla dlhá noc a po nej žiadne ráno…
Po utrpení pokoj…
Už nieto moci zdržať Ťa, možno len
nezabudnúť.
Odišla…
A láska zostala, tá smrť nepozná..
„Zhodila som bremä, zanechala svet, môj
drahý Pane, vraciam sa späť.“
Dňa 9. 8. 2016 nás vo veku 96 rokov navždy
opustila naša milovaná mamička
Anna MACÁŠKOVÁ, rod. Dubravay
Úprimne ďakujeme pohrebnej službe
p. Pošteka, celej rodine, susedom a známym
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke.
Pán Boh zaplať vdp. I. Čuntalovi,
Mgr. A. Ďuriakovej, Z. Mravcovi
a Bc. A. Paskudovi za dôstojnú rozlúčku.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Jaroslav Hollý a Natália Beňová
Ing. Andrej Kollárik a Stanislava Barajová
Ján Macuš a Anna Kanioková

INZERCIA
ĎAKUJEM
Touto cestou sa chcem poďakovať Bc. J. Virdzekovej z referátu
sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ v Kysuckom Novom Meste,
ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu, ako aj opatrovateľkám
pani J. Korduliakovej, pani L. Zacharovej, pani Z. Martincovej
a zvlášť pani J. Hmírovej za príkladnú starostlivosť o moju
manželku pani Martu Gaššovú.
Vďačný manžel Ivan Gaššo.

Zvesti

	
Hľadáme opatrovateľku na pracovný pomer v Kysuckom Novom
Meste. Kvalifikačné predpoklady: stredná zdravotná škola alebo
certifikovaný kurz opatrovateľstvo. Kontakt: 041/4204 183.
	
Predám dvojizbový byt v KNM, 72 m2, zateplený. e-mail:
alena_elien@yahoo.it
	
Opatrím deti, žiakov, seniorov. Hľadám 1 izbu v rodinnom dome
na prenájom. T. č.: 0904/683 934
	Hľadám si prácu ako opatrovateľka v dopoludňajších hodinách.
Tel.: 0902/809 837
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Správne znenie tajničky z čísla 8/2016
znie: „…nechýba ani dobré srdce.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Jolana Kubánková,
Sládkovičova 1232, KNM – 6,00 €,
2. Rudolf Smolka, Murgašova 1105,
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

trápenia

pohroma

bájny
grécky
letec

KNM – 5,00 €, 3. Iveta Karafová, Komenského 1140, KNM – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy
14. dňa v aktuál
nom mesiaci, prípadne
predchádzajúci pracovný deň. Správne znemalá
pomôcky:
vidina
obrnený
rybárska
kuter, rara,
v spánku transportér
loď
Alu
súper
Juvenile
idiopathic
arthritis

lyže
(zried.)

zbav
masky

2. časť pripravoval
tajničky varením

okresný
národný
výbor
diabetický
výrobok
erbium
(zn.)

1. časť
tajničky
takmer

meno
herca
Delona

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

nie tajničky z čísla 9/2016 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 9. 2016.

mesto
na Floride
ľudia ktorí
merajú
zväzok
slamy

vták
štepár
anglický
titul
Štefan
(dom.)

prací
prášok

solmizačná
slabika
etiópska
sopka
keď

patriaca
Sise

kód
Islandu

EČV
Trnavy

3. časť
tajničky

dvojhláska

robím opis

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



9

konzumuje

emeritus
(skr.)

Remarque: Keď chce človek žiť, …
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

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 8/2016 znie: „trdelník“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Emka Karasová, Povina. 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. 9. 2016. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM,
Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 20. 9. 2016, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Zvyšok po spálení.
2. Predná časť lode.
3. Píla.
4. Robota.
5. Námorný lupič.
6. Náplň do koláča.
7. Želať.
8. Kto pečie chlieb.

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

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

10

ROČNÍK XXIII. • SEPTEMBER 2016



i

V Ostrave v Českej republike sa v dňoch
14. – 21. augusta konali Majstrovstvá sveta
v hasičskom športe. V priebehu štyroch súťažných dní sa v 4 športových disciplínach
stretlo 6 tímov v kategórii Dorastenky, 9 tímov v kategórii Dorastenci, 14 tímov v kategórii Muži a 8 tímov v kategórii Ženy.

Záver majstrovstiev bol venovaný divácky
obľúbenému požiarnemu útoku. Slovenskí
reprezentanti zvíťazili v požiarnom útoku
v konkurencii 14 družstiev s časom 25,52 s.
V zlatej zostave boli aj dvaja Kysučania a to
Štefan Belko a Dávid Kalužník. Zlatú medailu vybojovali aj Dorastenky, ktoré s ča-

Striebro z majstrovstiev EÚ v šachu
Uprostred prázdnin, v čase od 2. do 11. augusta 2016, sa konali v rakúskom meste Mureck Majstrovstvá Európskej únie
v šachu mládeže v kategóriách do 8 rokov,
10 rokov, 12 rokov a 14 rokov. Slovenskú
republiku reprezentovali tri dievčatá – sestry Martina a Jana Šošovičkove z Novej
Dubnice a Lucia Ševčíková z Kysuckého
Nového Mesta. Lucia Ševčíková je žiačkou
ZŠ Clementisova KNM, kde má vytvorené
výborné podmienky na reprezentáciu školy i mesta KNM na vrcholných šachových
podujatiach. Do reprezentácie SR bola nominovaná vďaka medailovému umiestneniu na Majstrovstvách SR 2016.
V Murecku súťažila v kategórii do 10 rokov.
V silnej konkurencii reprezentantov krajín
Európskej únie odohrala 9 náročných ša-

chových partií, v ktorých predviedla svoje
kombinačné schopnosti, trpezlivosť, vytrvalosť a nadšenie pre túto kráľovskú hru.
Za šachovnicou strávila v súťažných zápasoch viac ako 30 hodín. Jej najdlhšia partia
trvala 4 hodiny a 15 minút, pričom so svojim súperom z Estónska končili v súťažnom

Zvesti

dni ako poslední zo všetkých kategórií.
Luciino celoročné tréningové úsilie viedlo
k úspechu na tomto turnaji európskeho
formátu, keď pre Slovensko vybojovala
striebornú medailu – s výbornou bilanciou
6 výhier, 1 remíza (s víťazkou turnaja) a len
dve prehry.
Poradie 3 najlepších šachistov v kategórii
do 10 rokov na Majstrovstvách EÚ 2016:
1. Mihelic Vesna – Slovinsko; 2. Ševčíková
Lucia – Slovensko; 3. Gamsa Clemens – Švajčiarsko
Podobne náročné šachové zápolenie čaká
Luciu Ševčíkovú v októbri, kedy sa zúčastní
Majstrovstiev sveta v šachu mládeže v gruzínskom meste Batumi. Slovensko bude reprezentovať 7 mladých šachistov z rôznych
kútov Slovenska. Budeme im držať palce.
Mgr. Daniela Ševčíková

máci Kocka team. Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili usporiadatelia Lukáša Pijaka
z víťazného tímu. Najlepším strelcom sa stal
Pavol Slovák a brankárom Peter Vnuk, obaja
z Kocka teamu.

Hokejbalový Kocka Cup
K júlovým športovým podujatiam už 7 rokov patrí aj hokejbalový turnaj Kocka Cup,
ktorý sa konal na ihrisku pri ZŠ Clementisova. Kocka cup vznikol ako sprievodný
program Jakubovských hodov. Kvalitné
zápasy, výborná domáca kuchyňa, skvelá
atmosféra a pekné ceny opäť raz ukázali,
že Kysučania to vedia dobre zorganizovať
aj rozohrať kvalitný hokejbal. Prihlásilo sa
8 tímov a do tretice svojho premožiteľa nenašli a zaslúžene obhájili svoje prvenstvo
Mladé pilky z KNM.

som 20,87 porazili štyri družstvá. Bronz
získali Ženy s časom 27,5.
Na Majstrovstvách sveta v hasičskom športe
spolu tento rok súperilo viac ako 400 športovcov a športovkýň zo 16 krajín sveta.
Je to úžasný úspech kysuckonovomestských dobrovoľných hasičov.
D. Š.

Na druhom mieste sa umiestnili hráči z nového tímu MotoCars Čadca, keď si zo všetkých prítomných mužstiev dopriali plný
počet zápasov. Na treťom mieste skončil do-

Konečné poradie
1. Mladé Pilky,
2. Motocars Čadca,
3. Kocka team,
4. Kamence, 5. Dogs, 6. Profi stav Lodno,
7. Vyschnuté krky, 8. FC Palene

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Kysučania majstrami sveta
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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. 9. 2016 – 15. 6. 2017
Mestská knižnica KNM
Čítame o sto 6
3. ročník súťaže pre žiakov ZŠ a celé triedy.
Zbierajte body pri návšteve knižnice počas
celého školského roka a vyhrajte zaujímavú
cenu.
4. 9. 2016
Kysucká vrchovina
39. ročník letného prechodu Kysuckou vrchovinou a 19. ročník horskej cyklistiky
Kysuckou vrchovinou.

KULTÚRNE SPEKTRUM

5. – 29. 9. 2016
Dom kultúry KNM, zrkadlová sála
Nábor do country skupiny Niagara tínedžer
Country skupina Niagara tínedžer príjme
medzi seba chlapcov a dievčatá. Prihlásiť
sa môžete každý pondelok o 18.00 h. a vo
štvrtok o 19.30 h. počas tréningov.
7. 9. - 27. 10. 2016, 15.00 – 16.30 h.
Nábor na judo
Nábor nových judistov v telocvični ZŠ Dolinský potok sa bude konať na tréningoch oddielu
v utorok alebo štvrtok. Alebo nábor v telocvični ZŠ Clementisova v pondelok alebo stredu.
Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 6 do
12 rokov. V prípade záujmu i starších.
kontakt: Ing. Stanislav Kuchár,
0903/778 107, judo@judosan.sk,
www.judosan.sk
7. 9. 2016, 16.00 h.
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
Dom kultúry KNM
Nábor do divadelného súboru Didero
a Babylon
Máte radi divadlo a chcete aj vy stáť na
doskách, čo znamenajú svet? Nábor do
divadelného súboru Didero sa uskutoční
o 14.30 h. v hlavnej sále DK KNM pre deti
od 6 do 13 rokov. Pre deti od 14 rokov je
Babylon, nábor o 15.30 hod.

8. 9. 2016, 16.00 h.
Dom kultúry KNM, zrkadlová sála
Nábor do tanečnej skupiny Terra
Tanečná skupina Terra príjme nových členov. Skupina sa venuje klasickým aj moderným country tancom ale aj clogging-u (americký step).
informácie: 0915/821 909, 0907/209 687

23. – 25. 9. 2016
Kino Kysuca
Okresná výstava drobných zvierat
ZO Slovenského zväzu chovateľov pozýva
všetkých na výstavu drobných zvierat.
Otváracie hodiny: piatok od
13,00–18,00 h.; sobota 8,00–18,00 h.;
nedeľa 8,00–14,00 h.

11. 9. 2016
Kysucké Beskydy
Výstup na Kykulu. Stretnutie priaznivcov
Klubu turistov Kysúc.

24. 9. 2016
Deň športu pre rodiny s deťmi
Turistika na Ostré a Straník. Deň športu
pre rodiny s deťmi.

11. 9. 2016, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Klauniáda
MKŠS KNM a Divadlo
zo šuflíka zo Žiliny
pozývajú deti na najveselšiu a najfarebnejšiu
rozprávku o tom, že
každé povolanie je náročné a treba na sebe
tvrdo pracovať.
Vstupné: 2 € (predpredaj v DK)

1. 10. 2016, 7.30 h.
Najlepší kysucký guláš
6. ročník súťaže vo varení gulášu bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru,
ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.
Všetky informácie o prihlasovaní a programe na webovej stránke mesta.

14. 9. 2016, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Kurz spoločenských tancov
1. stretnutie, ako sa naučiť základom polky,
valčíka, tanga, rumby, salsy a ďalších tancov pre mládež aj dospelých.
Kontakt: 421 22 41 alebo 0915/032 392
alebo osobne v MKŠS
Poplatok 45 € za 10 lekcií
17. 9. 2016
Nízke Tatry
Výstup na Kráľovu hoľu v Nízkych Tatrách.
Stretnutie priaznivcov Klubu Slovenských
turistov.
22. 9. 2016, 16.30 h.
Dom kultúry KNM, zrkadlová sála
Kurz brušných tancov
Otvorenie kurzu brušných
tancov. Doneste si vhodnú
obuv a oblečenie, ostatné sa dozviete na prvom
stretnutí. Prvá ukážková
hodina zdarma.
Informácie: 421 2241

4. 10. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Nízkotučný život (nejem, nežijem, nemilujem)

Komédia
Autor a réžia: Viliam Klimáček
Hrajú: Petra Polnišová, Darina Abrahámová,
Anikó Vargová, Zuzana Šebová, Viktor Horján
Hra sa odohráva v redukčnom sanatóriu.
Stretávajú sa v ňom tri ženy. Tri osobné príbehy sa stávajú širšou výpoveďou
o dnešnom Slovensku a predovšetkým
o jeho „nízkotučnej“ morálke, citoch a viere.
Vstupné: 17 € (predpredaj v DK 14 €)
8. 10. 2016, 7.00 h.
Vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
Tradičné rybárske preteky pre dospelých aj
deti. Organizuje Miestna organizácia SRZ,
ktorá pozýva na preteky všetkých svojich
členov a takisto všetkých záujemcov a podporovateľov rybárov.
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