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Objavili talenty

Prichádza mesiac, v ktorom 20. 3. privítame prvý jarný deň. O pár dní neskôr 26. 3. posunieme hodiny dopredu a nastavíme ich na letný čas. Prichádza marec mesiac knihy
a tiež mesiac, keď svoj sviatok slávia ženy a učitelia.
Milé naše ženy, prajem vám k Medzinárodnému dňu žien veľa lásky, lebo vy ju rozdávate priehrštím svojim blízkym či priateľom. Prajem vám veľa zdravia, veď vy sa o nás
staráte v zdraví i chorobe. Prajem vám veľa šťastia na každý deň, lebo váš úsmev vie
pohladiť dušu. Prajem vám veľa úspechov v práci i v súkromí, aby váš život bol krásny
a naplnený.
Až 81 % pedagógov sú ženy, a tak rád pridám prianie k sviatku i všetkým učiteľom,
učiteľkám. Želám vám najmä veľa trpezlivosti so svojimi žiakmi a študentmi. Tí nech
výsledkami svojej práce dokazujú, že ste ich
veľa naučili a pripravili pre budúcnosť, veď
vzdelanie je najlepšia investícia. Deň učiteľov nech je pre vás dňom vďaky a uznania.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Tvorivé dopoludnie Deň otvorených
dverí sa konalo v CVČ 28. januára.
Podujatia sa zúčastnili nielen členovia
krúžkov keramiky, ale aj ich kamaráti, rodičia a ostatná verejnosť. Úlohou
bolo „zasvätiť“ širokú verejnosť do tajov
keramiky a spropagovať činnosť členov
záujmového krúžku keramiky CVČ.
Pri práci s hlinou sa vystriedalo priebežne 49 detí a 18 dospelých. Pretvárali hlinu svojou tvorivosťou, fantáziou
a zručnosťou v konkrétne výrobky. Vyskúšali si aj prácu na hrnčiarskom kruhu. Bola tu dobrá atmosféra, tvorivosť,
radosť a pohoda.

viac na str. 6
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO
Všetci občania nášho mesta a aj celého
nášho okresu iste zaregistrovali petičnú
akciu v súvislosti s požiadavkou pokračovania výstavby diaľnice D3 z Brodna
v smere na Kysucké Nové Mesto vrátane
privádzača do priemyselnej zóny nášho
mesta. V tejto súvislosti spomeniem iné
štátne komunikácie, ktoré prechádzajú
našim mestom. Sú to cesty III. triedy, ktoré sú v správe Žilinského samosprávneho
kraja (VÚC), po ktorých v súčasnosti prechádza kompletná doprava do spomínanej
priemyselnej zóny, teda aj do najväčšieho
priemyselného podniku Schaeffler Kysuce (bývalá INA Kysuce), kde denne dochádza do práce cca 5 000 zamestnancov.
Z tohto počtu až 3 000 z nich dochádza
do nášho mesta z Čadčianskeho a Žilinského okresu. Časť z nich cestuje do práce
autobusmi, ale treba povedať, že väčšina
dochádza osobnými motorovými vozidlami. Čo to potom robí v samotnom meste,
kadiaľ motorové vozidlá prechádzajú, už
ani nemusím písať. Od radoľského mosta
po ceste III. triedy č. 2053 (Ul. Dlhomíra
Poľského), potom krátky úsek po ceste III.
triedy č. 2095 (Ul. Litovelská) a následne
po ceste III. triedy č. 2052 (Ul. Murgašova cez Ul. Športová) a nakoniec po Dubskej ceste až do samotného priemyselného
podniku Schaeffler Kysuce. Táto trasa je

permanentne v čase striedania pracovných zmien preplnená (upchatá) a v tomto čase sa ťažko dostáva motorovým vozidlom z jednej časti mesta do druhej. Dá
sa povedať, akoby bolo v tomto čase naše
mesto preseknuté (prekrojené) na dve
časti. Nebol by problém, keby táto doprava, a teda samotné komunikácie viedli do
priemyselnej zóny okrajom mesta. Vedú
ale, ako všetci vieme, stredom mesta. Keď
vláda napomáhala s výstavbou podobných
veľkých závodov, ako napr. Kia Motors
za obcou Teplička nad Váhom, alebo PSA
Peugeot-Citroën pri Trnave, vtedy sa do
týchto závodov vybudovali nové príjazdové komunikácie, aby neboli obmedzovaní
občania týchto miest alebo obcí. U nás
sa ale nič také nestalo a celá doprava od
samého začiatku chodí po starých komunikáciách stredom mesta, ako som už
uviedol. Preto všetci Kysučania boli veľmi
sklamaní, keď sa dozvedeli informáciu, že
začiatok výstavby diaľničného úseku D3
z Brodna do KNM sa opäť posúva. Práve
táto nie dobrá informácia dokázala spojiť,
dá sa povedať, všetkých Kysučanov bez
rozdielu politického presvedčenia, čo sa
málokedy stáva. Toto potvrdila aj vynútená protestná blokáda štátnej cesty č. 11
dňa 16. 2. v obci Povina a početná účasť
našich občanov na nej. Je potrebné pripo-

Cestu zablokovali
aktivisti
Vo štvrtok 16. februára sa o 13.00 hod.
stretlo viac ako 300 ľudí na priechode pre
chodcov v obci Povina. Ich cieľ bol jasný,
spoločne bojovať za dostavbu diaľnice D3
v celom rozsahu, teda od Žiliny až po hranice s Poľskom a ČR. Počas 15 minút priechodom neustále prechádzali chodci, a tak zablokovali tento úsek medzinárodnej cesty
prvej triedy síce na krátky čas, ale kolóny
áut, ktoré sa tu vytvorili, sa rozpúšťali ešte
dve hodiny. Aj to je dôkaz vážnosti súčasnej
zlej dopravnej situácie. Na blokádu sa Kysučania pripravili, priniesli si transparenty s heslami „Aj na Kysuciach žijú daňoví
poplatníci“ či „Chceme diaľnicu, nie sľuby“.
Atmosféru dotváral privezený havarovaný
automobil ako memento častých dopravných nehôd na tomto úseku.
Februárová blokáda mala zároveň podporiť
aktuálnu petíciu za dostavbu D3. Zúčastnili sa jej kysuckí primátori a starostovia
obcí, zástupcovia fabrík a iní podporovatelia tejto myšlienky. Každý, kto má záujem
podpísať petíciu za dostavbu diaľnice D3,

menúť, že do samotnej petičnej akcie sú
zapojené všetky mestá Kysúc, teda aj horných Kysúc, nakoľko do KNM dochádza,
ako som sa zmienil, veľa pracovníkov aj
z týchto miest a obcí. Teda členmi petičného výboru sú okrem primátora nášho mesta tiež primátori miest Krásno n/Kysucou,
Čadca a Turzovka.
Už musíme len veriť, že našu petíciu
a jednotlivé akcie, ktoré budú s ňou spojené si všimnú naši vládni predstavitelia
a našimi požiadavkami sa budú s úplnou
vážnosťou zaoberať. Veľmi ťažko sa nám
počúvajú vyhlásenia niektorých vládnych
činiteľov, že diaľnice sa majú stavať na
juhu a nie na kopcovitom severe. Musíme
dúfať, že v prípade, ak dôjde k schváleniu
ústavného zákona o dlhovej brzde a štát si
výhodne požičia na výstavbu diaľnic (lebo
iné peniaze zrejme nemá už k dispozícii),
že takto získané finančné prostriedky sa
nepoužijú na menej naliehavé riešenia, ale
zvíťazia odborné stanoviská. To ale musia
byť splnené dve podmienky, prvá je tá,
že musí byť schválený spomínaný ústavný zákon o dlhovej brzde, za ktorý musí
hlasovať najmenej 90 poslancov a druhá
podmienka je tá, tiež už zmienená, že finančné prostriedky budú použité aj na výstavbu našej diaľnice D3.

Poďakovanie ženám

môže tak urobiť dvoma spôsobmi. Podpísať petičný hárok v niektorých obchodoch
v KNM, prípadne v podateľni mestského
úradu či v mestskej knižnici. Druhý spôsob je podpísanie elektronickej petície na
stránke: www.d3prekysuce.sk. K dnešnému dňu (20. 2. 2017) elektronickú formu
podpísalo viac ako 4 000 občanov. Petícia
potrvá do konca mesiaca marec 2017.
Petičný výbor avizoval aj ďalšie blokády
cesty I/11, informácie o čase a mieste konania budú zverejnené na webovej stránke
www.d3prekysuce.sk, na stránke mesta
a letákoch.
D.Š.
foto: Jones FPV

Ženy sa usmejú, keď sa im chce kričať.
Spievajú si, keď sa im chce plakať.
Plačú, keď sú šťastné a smejú sa, keď sú v napätí.
Ženy sa bijú za to, v čo veria, postavia sa nespravodlivosti.
NIE nepovažujú za odpoveď, keď sú presvedčené,
že existuje aj iná možnosť.
Ženy milujú vždy bez výhrad.
Vedia, že objatie a bozk majú moc uzdraviť zlomené srdce.
Prinášajú radosť i nádej, delia sa so súcitom a nápadmi.
Ženy sú morálnou podporou pre svojich blízkych
a priateľov.
Je toho veľa, čo nám môžu ženy povedať a dať.
Ďakujem ženám z celého srdca za všetko, čo pre
nás robia
a prajem im k ich sviatku MDŽ
veľa zdravia, životodarnej sily,
lásky blízkych a porozumenia
všetkých, nielen priateľov.
Ing. Vavrín Randa,
poslanec MsZ za volebný obvod č. 1
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Zasadnutie mestského zastupiteľstva
Dňa 16. marca 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 zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet, s. r. o. Podrobný program
rokovania poslancov bude uverejnený na webovej stránke mesta.
Zápis prvákov
V zmysle školského zákona sa zápis prvákov do
základných škôl koná v termíne od 1. – 30. apríla v roku, ktorý predchádza začiatku školského
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V KNM je zákonný zástupca dieťaťa povinný vykonať zápis v dňoch 4. – 5. apríla 2017 v čase od 13.00 –17.30 hod. Rodičia
na zápis prinesú: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa,
tiež meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa
a trvalý pobyt rodiča. Na uplynulom zastupiteľstve bolo prijaté aj VZN č. 8/2016 o školských
obvodoch, jeho úplné znenie je zverejnené na
webovej stránke mesta.

Matúško bol prvý
Na začiatku roka sa nemocnice predbiehajú,
kto bude mať prvé novoročné bábätko. Prvé
dieťatko narodené v roku 2017 z KNM prišlo
na svet až 5. januára. Malý Matúško Čupa sa
narodil rodičom Tatiane Greňovej a Patrikovi
Čupovi. Slávnostné uvítanie Matúška do života sa konalo na mestskom úrade v obradnej sieni 10. februára. Drobný oslávenec bol
na svojej malej oslave spokojný, len občas sa
z kolísky ozvalo zamrnkanie, aby dal o sebe
vedieť. Primátor mesta jemu i jeho rodičom

Termín predkladania žiadostí o prijatie detí do
MŠ pre nasledujúci školský rok je 30. 4. – 31. 5.
Súťaž o najkrajší priľahlý pozemok
Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje
VIII. ročník „Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. Oznamujeme Vám, že každý z Vás sa môže aj v tomto roku zúčastniť spomínanej súťaže, pričom
môžete získať finančné a vecné odmeny a navyše môžete urobiť svoje okolie krajším. Súťažné podmienky a prihlášky nájdete na MsÚ
KNM, p. D. Kočišová, 0948/272 313 (sídlo
v dome kultúry). Súťaží sa v troch kategóriách,
minimálna rozloha upravovaného pozemku je
10 m2, udržiavať je ho potrebné min. od apríla
do októbra.
Štatistické zisťovanie
Národná banka Slovenska v spolupráci so
Štatistickým úradom SR organizuje Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017,
ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS.
Pre rok 2017 bolo pre štatistické zisťovanie
vybratých viac ako 400 obcí, medzi nimi i naše
mesto. Do zisťovania bolo náhodným výberom
zaradených viac ako 4 000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl
2017. V tomto období vybrané domácnosti
poprial spokojný a šťastný život, najmä veľa
lásky a zdravia v ňom. Čo
môže byť krajšie, ako vzťah
plný lásky naplnený narodením dieťatka.

Zvesti

Nový mapový portál
Z dôvodu skončenia platnosti zmluvy Geo
grafického informačného systému (GIS)
INGRADA a častého technického zlyhania sme
boli nútení vytvoriť nové výberové konanie na
dodávku GIS. Víťaznou spoločnosťou sa stala mapa Slovakia Digital so svojim mapovým
portálom mOBEC 2.
Mapový portál mOBEC 2 je zameraný na prezentáciu priestorových dát pre podporu správy
obce, a tiež aj ako prostriedok šírenia priestorových informácií. Kombinuje dáta z rôznych
zdrojov, čím vytvára pridanú hodnotu. Mapový portál je vytvorený vo forme webovej mapovej aplikácie, pre svoje fungovanie využíva
moderný webový prehliadač, nie je potrebné
inštalovať žiadne ďalšie súčasti.
Ďalšou funkciou mapového portálu sú Podnety občanov, kde občania majú možnosť naďalej
pridávať svoje podnety na mesto v zobrazení
na mape. mOBEC2 je sprístupnený na webovej
stránke mesta.

Hurá je to tu,
radujú sa všetci

D. Š.

Opäť prišiel čas plesov a karnevalov, kedy
sa ľudia zabávajú a veselia. Inak tomu nebolo ani v MŠ Litovelská. Deti netrpezlivo
čakali, kedy sa to všetko už začne. V pestrofarebne vyzdobenej telocvični sa dňa
15. 2. deti premenili na rôzne rozprávkové,
zvieracie či fantazijné postavy. Rozprávkový vlk s lenivým prasiatkom zábavne
a vtipne sprevádzali deti počas karnevalu. Celé dopoludnie sa nieslo v radostnej
atmosfére, deti vymýšľali rôzne tanečné
kreácie, boli šťastné, spokojné. Keďže všetky masky boli čarovné, boli odmenené rovnakou cenou, aby nebol nikto smutný.

Adaptácia administratívnej budovy na byty je
komplikovaná, ale ako ukazuje tento príklad,
nie je nemožná. Verím, že i ďalšie chátrajúce
a nevyužívané budovy v našom meste dostanú nový šat či novú funkciu a premenia sa na
moderné byty a priestory.
D. Š.

J. Mičianová

Obnova bývalého okresu
Budova susediaca s mestským parkom bola
postavená v roku 1954 pre účely okresného
úradu a dodnes je medzi ľuďmi stále nazývaná „okresným úradom“, hoci v priebehu rokov
tu sídlilo poľnohospodárske učilište či rôzne
úrady. Táto budova je postavená v slohu sorela – socialistický realizmus, typický vežičkami, stĺpmi a inými dekoratívnymi prvkami
prítomnými i na tomto objekte.
Adaptácia budovy na nový účel je bežná prax
v zahraničí. Je to jedna z metód, ako vyriešiť
problém s opustenými administratívnymi
budovami. V uplynulých mesiacoch prešiel
konverziou na obytný dom i „okresný úrad“,
a tak zmenil svoju funkciu. Vzniklo tu nových
32 bytov a dva nebytové priestory.

navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom zamestnanca
ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie budú spracované anonymne.
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Komu venovať 2 % z daní?
Centrum voľného času sv. Jakuba
Podporiť môžete prácu s deťmi a mládežou v centre.
Tlačivá si môžete stiahnuť na www.cvcjakub.sk alebo
ich nájdete v kostoloch a v samotnom centre.
Mažoretkový súbor Asanka
Touto cestou vám chceme ponúknuť možnosť poskytnúť vaše 2% práve nášmu združeniu. Finančné
príspevky budú použité na kostýmové vybavenie
mažoretiek. Pomoc touto formou by sme uvítali
od priateľov mažoretkového súboru Asanka ako aj
z okruhu vašich známych, rodinných príslušníkov
a podobne.

Údaje: Obchodné meno: Občianske združenie
Asanka Klub, Právna forma: Občianske združenie,
IČO/SID: 37911481, Sídlo: 024 01 KNM, Litovelská
č. 871 (informácie a tlačivá v dome kultúry)
Judo San KNM
Združenie vzniklo pred piatimi rokmi a venuje sa výchove mladých judistov. Zúčastňujeme sa domácich
i zahraničných súťaží, o čom svedčia úspechy našich
členov.
Informácie a formulár na darovanie 2 % nájdete na:
http://www.judosan.sk/2percenta/
OZ Kysucká kultúra a šport
Toto združenie vzniklo na podporu rozvoja kultúry
a športu na Kysuciach. Získané prostriedky využíva

mesto informuje

4. ročník literárnej a 5. ročník výtvarnej súťaže
Do výtvarnej súťaže Včely očami detí sa zapojili
žiaci zo ZŠ Krásno nad Kysucou, Raková, Nesluša,
Lodno, Rudina, Povina, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Špeciálna základná škola KNM, SOŠ Strojnícka KNM, Horný Vadičov, Dolinský potok KNM,
Rudinská, Palárikova Čadca.
Do literárnej súťaže sa zapojili žiaci zo ZŠ Lodno,
Gymnázium KNM, ZŠ Krásno nad Kysucou, Kysucký Lieskovec a Špeciálna základná škola KNM.

Ocenenia pre
najlepších
„Za každým športovým úspechom stojí odriekanie,
drina a snaženie,“ takto sa prihovoril primátor mesta
vo štvrtok 23. februára prítomným na vyhodnotení
ankety Športovec roka 2016. Zároveň sa poďakoval
kysuckonovomestským športovcom za kvalitné výsledky, ktorými reprezentujú mesto a v mnohých
prípadoch i Slovensko. Do ankety nominácie zasielala široká verejnosť, o výsledku rozhodli členovia
Komisie kultúry a športu na základe úspechov nominovaných, ktoré dosiahli v minulom roku. Ocenenia
slávnostne odovzdávali najlepším športovcom za rok
2016 primátor mesta Ing. Ján Hartel, predseda komisie Mgr. Milan Slivka a riaditeľ MKŠS Mgr. Juraj
Čierňava v obradnej sieni mestského úradu.
Lucia Ševčíková obsadila 3. miesto na Majstrovstvách SR v šachu, dostala sa do reprezentácie
mládeže SR v kategórii dievčat do 10 rokov. Na
majstrovstvách EÚ v Rakúsku získala pre Slovensko
striebornú medailu, na majstrovstvách sveta v Gruzínsku sa umiestnila na 35. mieste.
Sarah Charlotte Žideková je kapitánka florbalového klubu MKŠS KNM žien a junioriek, ktoré na
majstrovstvá SR obsadili 3. miesto. Reprezentovala
SR na majstrovstvách sveta junioriek v Kanadskom
Belleville.
Lukáš Hollý je členom reprezentačného družstva
SR v rybolove. V minulom roku družstvo obsadilo
1. miesto na majstrovstvách sveta vo Svite. Lukáš
zároveň v kategórii jednotlivcov obsadil 2. miesto.
Alexandra Zavadská je majsterka SR v behu na
3 000 m medzi dorastenkami, majsterka SR v cez-

na činnosť záujmových, umeleckých a športových
kolektívov, ktoré pôsobia na území KNM. Podporte
vaše deti, známych a blízkych a venujte im 2 % z vašich daní.
Údaje: Obchodné meno: Občianske združenie Kysucká kultúra a šport, Právna forma: Občianske
združenie, IČO/SID: 42058694, Sídlo: 024 01 KNM,
Litovelská č. 871 (informácie a tlačivá v dome kultúry)
Mestská knižnica KNM
O pomoc žiada aj Mestská knižnica KNM. Dve
percentá z daní pomôžu pri organizovaní rôznych
kultúrnych podujatí. Všetky potrebné informácie a tlačivá získate priamo v knižnici alebo na
www.kniznica.kysuckenovemsto.sk

Práce boli vyhodnotené odbornou komisiou
ZO SZV KNM a Krajskou organizáciou slovenského zväzu včelárov. Literárne práce boli konzultované so spisovateľom, rodákom z Kysúc, Dušanom
Mikolajom.
Mimoriadna cena ZO SZV KNM bola udelená Anite Vrškovej zo Svrčinovca za prácu Najznámejší
slovenský včelár Jozef Kroner (portrét).
Literárne práce budú v rámci možností uverejnené

v regionálnych týždenníkoch, v chystanej včelárskej publikácii v roku 2018 a v odbornom časopise
Včelár. Výtvarné práce budú vystavené počas včelárskych akcií konaných ZO SZV KNM, počas včelárskej nedele konanej dňa 6. 8. 2017 na ukážkovej
Včelnici v Povine a počas konania záhradkárskych
výstav v regióne Dolných Kysúc.
Podrobné umiestnenie súťažiacich aj s ukážkami
prác nájdete na webovej stránke mesta. V najbližšom vydaní Zvestí KNM uverejníme najlepšie práce.
Miloš Belan

poľnom behu. Skončila druhá na M SR v cestnom
behu na 10 km. Na ME v cezpoľnom behu dobehla
76. Na dorasteneckom medzištátnom stretnutí dobehla v behu na 3 000 m na 4. mieste, na juniorskom
medzištátnom stretnutí dobehla piata.
Nikola Štefundová je juniorská majsterka Slovenska v hale na 1 500 m a tretia na 800 m. Druhá na M-SR junioriek v cezpoľnom behu a víťazka
kvalifikácie na ME v cezpoľnom behu na Sicílii, kde
dobehla na 72. mieste. Na medzištátnom stretnutí
juniorov dobehla v behu na 800 m na 5. mieste.
Juraj Vitko bol najrýchlejší maratónec a polmaratónec na Slovensku. Nominoval sa v polmaratóne na
majstrovstvá sveta v Cardife. V náročných podmienkach dobehol v čase 1:06:50 na 58. mieste. Z Európanov finišoval devätnásty. V Hamburgu zabehol
nový osobný rekord v maratóne časom 2:20:44.
Michal Roman – obranca a Miloš Roman – útočník sú hokejoví reprezentanti SR do 20 rokov, účastníci majstrovstiev sveta do 20 rokov, hráči klubu
HC Oceláři Třinec a majstri ČR juniorov na klubovej
úrovni. Majú za sebou niekoľko štartov za A mužstvo Třinca v českej extralige a na tatranskom pohári.
Pavol Slovák je hráčom klubu LG AB hokej Bratislava a reprezentant Slovenska v hokejbale. Na majstrovstvách sveta v Montreale skončilo družstvo
Slovenska na 5. mieste. Je aktívnym hráčom florbalu v kysuckej a žilinskej lige, v ktorých bol ocenený
ako najlepší hráč a strelec.
Janka Macinská pochádza z Košíc, ale je členkou
kysuckého klubu v rádio-orientačnom behu. Zvíťazila na majstrovstvách sveta 2016 v Albene v Bulhar-

sku a je víťazkou Slovenského pohára v ROB 2016.
Je reprezentantkou SR v orientačnom behu.
Katka Košútová v konkurencii junioriek z celého
sveta vybojovala pre Slovensko na majstrovstvách
sveta v Albene v Bulharsku v rádio-orientačnom
behu už druhú striebornú medailu. Je juniorskou
víťazkou Slovenského pohára za rok 2016.
Ján Košút stojí za mnohými úspechmi Katky a ostatných členov Klubu rádio-orientačného behu. Je
tréner, ktorý sám bol aktívnym pretekárom. Na majstrovstvách sveta v Štokholme získal okrem iného
bronzovú medailu v individuálnom preteku.
Mažoretkový súbor Asanka je športový kolektív, ktorého členky získali na majstrovstvách sveta
v Poreči v Chorvátsku tri majstrovské tituly, na majstrovstvách Európy v Púchove vybojovali juniorky
majstrovský titul a na majstrovstvách SR v Malackách dva majstrovské tituly a veľa ďalších ocenení.
Teodorovi Bráciníkovi komisia udelila čestné
uznanie za výsledky dosiahnuté v oblasti pešej,
lyžiarskej a vysokohorskej turistiky, za dlhoročnú
prácu pri organizovaní turistických akcií a v značkovaní turistických trás v oblasti Javorníkov, Kysuckých Beskýd a Kysuckej vrchoviny. Bol ocenený
strieborným odznakom Klubu slovenských turistov
v Bratislave.
Petrovi Kohárymu komisia udelila čestné uznanie
nakoľko od roku 1991 trénoval futbalový dorast
v MŠK KNM. Vychoval niekoľko prvoligových hráčov. V roku 2009 ukončil trénerskú činnosť zo zdravotných dôvodov. Do roku 2016 učil na učilišti, kde
viedol futbalový krúžok.
(foto na titulnej strane)
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BáthorYčka zožala
úspech

Najlepšie predsavzatie, aké si človek na začiatku roka môže dať, je, že ho celý prežije

Kysučania sa zabávali
Priestory Domu kultúry v KNM ovládla v sobotu 4. 2. bielo-zlatá kombinácia farieb. Všetky tri sály sa premenili na slávnostný priestor,
v ktorých sa konal už 14. ročník reprezentačného plesu mesta. Úvod tohto spoločenského
podujatia patril speváčke Kataríne Ivánkovej,
ktorá sa počas večera predstavila ako aj skvelá
tanečníčka v skupine Sense. Po slávnostnom
prípitku primátora mesta Ing. Jána Hartela
prišiel aj úder na gong a ples začal, ako inak,
viedenským valčíkom. Na tento ročník plesu
prijala pozvanie hudobná skupina Timex, pod
taktovkou p. Zajačeka zo Žiliny. Hudobnú časť

Pestrý karneval
Princezné, lienky, piráti, kúzelníci, kovboji, víly, draci či mačičky, títo všetci sa stretli v nedeľu 19. februára v dome kultúry. Centrum voľného času v spolupráci
s MKŠS KNM pripravili pre tých najmenších i trochu väčších ďalší karneval. Veselí
šašovia sa nemohli vynadívať, aké krásne
a nápadité masky medzi nich prišli. Za odmenu si pre nich pripravili bohatý program,

Malý sviatok zborového
spevu
„Vitajte na 13. ročníku koncertu zborového
spevu,“ aj tieto slová zazneli v nedeľu 5. februára v kysuckom kostole Panny Márie. Nimi
otvorila riaditeľka ZUŠ Mgr. Eva Králiková
popoludnie venované priaznivcom umenia.
Na koncerte vystúpilo 5 speváckych zborov
a každý z nich priniesol iný pohľad na zborovú tvorbu a tiež iný repertoár. A tak zaujímavú hudobnú mozaiku vyskladali piesne
štyroch kysuckých speváckych kolektívov:
detského zboru ZUŠ KNM, učiteľského
speváckeho zboru ZUŠ Cantica, speváckeho
zboru Shema a Speváckeho zboru Bohom
zvolaného. Skvelý záver koncertu pripravil

Zvesti

v dobrej nálade. Poslednú januárovú sobotu
nebola o smiech v Dome kultúry v KNM núdza. Babylonská štvorka sa spolu so svojím
hudobným hosťom Lady Mariannou postarala divákom o príjemný, humorom naplnený
večer.
Motto B4 znie: „Nie je dôležité zahrať, ale zabaviť sa.“ Herci však dokázali, že nie sú žiadne
béčka a od znelky až po záverečný bod programu dokázali skĺbiť oboje. V prvej scénke si
Pavol Zátek vyskúšal rolu prevádzkovateľa
exkluzívnych toaliet. Zákazníci svojím správaním však až takí exkluzívni neboli, a tak to
aj dopadlo. Vedúci vymenil fén za zbraň.
V druhej scénke vháňala divákom slzy do
očí postava Báthoryčky, ktorej sa zhostil
František Tulec. Vďaka (ne)šikovnosti svoj-

ho pomocníka alias Vladimíra Papíka sa však
krvavá grófka nedočkala mladosti, ale práve
naopak. Ako sa mohol z vane plnej panenskej
krvi vynoriť Pavol Zátek, zostalo pre divákov
záhadou.
Tretia scéna priviedla na javisko známych kysuckých raperov. Koko a Roko si zaspomínali
na svojho deda a stavbu, ktorú dokončili až
oni oveľa neskôr. Kysuce sa dostali do televízie, a to vďaka redaktorke v podaní Zuzany
Papíkovej. Pieseň o večných problémoch so
slovenskými diaľnicami si diváci vypýtali aj
na záver po zodpovedaní otázok z kýblika. Ak
naozaj platí známe „ako na nový rok, tak po
celý rok“, B4 by mala mať každé tohtoročné
predstavenie vypredané.
Dominika Chrastová

večera dopĺňala ľudová hudba FS Jedľovina. Po
štrnástykrát nechýbali ani mažoretky Asanka,
ich nová choreografia roztlieskala všetkých
prítomných. Michaela Kicková a Michal Bohúň
sprevádzali podujatie hovoreným slovom. Celý
večer vládla príjemná atmosféra a veríme, že
peknou spomienkou sú aj originálne fotografie
z elegantného fotokútika.
Poďakovanie patrí všetkým partnerom tohto plesu: Schaeffler Kysuce, Mesto Gogolin, Poľsko, Pekáreň Monika, Autodoprava
Ľuboš Capko, CS agency, primátor mesta
Ing. Ján Hartel, posilňovňa Infinity, autodoprava Zanado, Lekáreň sv. Lukáša, Marpin,
Pizzéria Robinson, Autoservis – Pneuservis

J+M, Obnovstav, Gastroslužby Rapčanovci,
Autodoprava FBK, Kúpeľňové štúdio Samtek,
Kvetinárstvo Dália, Salón ChrisMonn –
Monika Veselá, Liečivé šperky – Michaela
Bomba Birkusová, Bossa Media, Svadobná
a eventová agentúra Livastyl
text a foto: MKŠS

v ktorom nechýbala
tombola, vystúpenie
mažoretiek Dreams,
country
tanečnice
Terra a detská diskotéka. Hlavným bodom
programu bolo predstavenie 116 masiek.
Medzi tie najoriginálnejšie patrila ceruzka,
Mimoň, kvietok v kvetináči, kuchynská
utierka, monsterka, Fíha tralala či Člove-

če, nehnevaj sa. Z toho veľkého množstva nebolo pre
porotu jednoduché určiť, kto
je najkrajší, najoriginálnejší,
najlepší, a tak vyhodnotili
deti po desiatkach. Viac ako
50 z nich si odnieslo krásne
odmeny, rozprávkový perník
a úžasný pocit z veselej zábavy. Perníček
sponzorsky vyrobila Lýdia Škorvánková.
D. Š.

poslucháčom hosť koncertu žilinské spevácke
združenie Omnia.
Nástupy účinkujúcich
pred publikum sprevádzali slávnostné fanfáry
v podaní dychového súboru ZUŠ Bras kvartet
pod umeleckým vedením pedagóga Štefana
Zábojníka, čo výrazne umocnilo slávnostnú
atmosféru celého podujatia.
Koncert zborovej tvorby, ktorému pred trinástimi rokmi vdýchol život bývalý pedagóg
ZUŠ Zdenko Mravec, si získal svojich priaznivcov medzi divákmi aj účinkujúcimi. Za-

plnený kostol
a vyše 80 účinkujúcich je dôkazom toho, že
zborový spev
má v našom
meste
svoju
tradíciu a nadšencov medzi
všetkými generáciami spevákov i poslucháčov.
Podujatie pre občanov mesta pripravila základná umelecká škola a poďakovanie patrí
všetkým účinkujúcim i organizátorom.
Mgr. Anna Vlčková
Foto: Marta Mušková
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Škôlka sa rušiť nebude!
Niekoľko dní sa v meste šíria dezinformácie okolo
zámeru mesta vytvoriť z materskej školy v miestnej časti Budatínska Lehota alokované pracovisko
materskej školy na Ulici Komenského. Je potrebné zdôrazniť, že škôlka v Budatínskej Lehote ako
taká zostáva, mení sa len jej organizačné začlenenie voči mestu ako zriaďovateľovi.
V súčasnosti je to jediná škôlka v meste, ktorá
vzhľadom na svoju veľkosť (jednotriedka) nemá
právnu subjektivitu. Vyvoláva to problémy v účtovníctve mesta. Okrem toho, aj keď sa jedná len

o jednu triedu, musí mať samostatného riaditeľa, ktorý musí okrem svojich povinností vyplývajúcich z tejto funkcie vykonávať aj povinnosti
učiteľa, keďže škôlka vzhľadom na svoju veľkosť
zamestnáva len jednu učiteľku. Z dôvodu opísaného stavu je tu prakticky nemožná zastupiteľnosť pri čerpaní dovolenky, alebo práceneschopnosti pracovníka.
Mesto sa snaží vyriešiť tento problém zmenou
organizačnej štruktúry MŠ. Škôlka sa podľa
tohto zámeru stane alokovaným pracoviskom
MŠ na Ulici Komenského. Na základe tejto
zmeny riaditeľ MŠ na Ul. Komenského bude zá-

ŠKOLSTVO

Projekt Goetheho inštitútu na ZŠ Nábrežná
Jedno staré príslovie hovorí: „Koľko jazykov
vieš, toľkokrát si človekom.“ No v poslednej dobe
sa u nás po opakovaných školských reformách
dostala do popredia len výučba jedného cudzieho jazyka, a to angličtiny, ktorá je na ZŠ a SŠ povinná. Ostatné cudzie jazyky sú u nás na ústupe,
čo je na škodu veci. Týka sa to i nemeckého jazyka, ktorý sa žiaci môžu začať učiť až v siedmom
ročníku ZŠ. Za tri roky sa naučia len základy
druhého cudzieho jazyka, aby na strednej škole
mali aký-taký prehľad. A pritom nemecký pracovný trh je otvorený i pre našich občanov. Tí

často neuspejú pri získavaní práce pre nedostatočné ovládanie úradného jazyka. Práve z týchto dôvodov začal Goetheho inštitút v Bratislave v spolupráci s Nemeckým veľvyslanectvom
na Slovensku organizovať propagačné hodiny
nemčiny. V polovici februára tohto roka túto
možnosť využila i naša škola. Privítali sme externú lektorku Goetheho inštitútu Mgr. Danku
Petrovskú, ktorá si pre našich žiakov pripravila
rôzne aktivity. Bol to kvíz o nemecky hovoriacich krajinách, pričom otázky zohľadňovali vedomostnú úroveň šiestakov. V krátkom videu

Štúdium na Spojenej škole KNM
investícia do života
Získanie kvalitných vedomostí, schopností
a zručností uplatniteľných v dnešnej vedomostnej spoločnosti v oblasti moderných priemyselných strojov a zariadení, informatiky, logistiky
či ekonomiky je výbornou investíciou, aby mladý človek mohol byť neskôr úspešný, spokojný,
šťastný a našiel si dobré zamestnanie alebo si
založil prosperujúcu firmu. Práve o to sa u nás
snažíme.
Škola spája Strednú priemyselnú školu a Obchodnú akadémiu. Trvalo patrí k základným
inštitucionálnym pilierom stredoškolského
odborného vzdelávania na Kysuciach a v oblasti Žiliny. Sme najväčšou moderne a dynamicky sa rozvíjajúcou strednou odbornou
školou v Žilinskom kraji. Vysoká kvalifikovanosť pedagógov, nadštandardné vybave-

nie školy modernými učebnými pomôckami
a úzke prepojenie s potrebami trhu práce
nám umožňuje poskytovať odborné vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni. V maximálnej
možnej miere ho prispôsobujeme požiadavkám zamestnávateľov, a preto sú naši absolventi pre nich vyhľadávanými odborníkmi.
Vzdelávame študentov v študijných odboroch
elektrotechnika so zameraním na elektronické počítačové systémy, mechatronika, strojárstvo so zameraním na grafické systémy
a automobilový priemysel, technické lýceum
so zameraním na informatiku, strojárstvo
alebo ekonomiku. Už ôsmy rok, ako jedna zo
šiestich škôl na Slovensku, vyučujeme dva
nové študijné odbory: logistika a informačné
a sieťové technológie.

roveň riaditeľom škôlky v Budatínskej Lehote.
Dôjde k zásadnému zlepšeniu stavu prevádzky
v Budatínskej Lehote. Deťom sa budú plnohodnotne venovať dve učiteľky na plný úväzok.
Počas práceneschopnosti niektorej z nich bude
plne zabezpečená náhrada zo škôlky na Komenského ul., lebo škôlka bude jej organizačnou súčasťou. Odstránia sa aj súčasné problémy s účtovníctvom. Ostatné veci zostávajú bez zmeny.
Takže návrh predstavuje zmenu k lepšiemu
v organizačnej štruktúre mesta ako aj v samotnej službe, ktorú zariadenie poskytuje.
J. Hartel, primátor KNM

sa žiakom prihovoril
i známy slovenský
spevák Marián Čekovský. Uviedol dôvody,
prečo sa on učil tento
jazyk a ako ho využíva.
V ďalších úlohách si
žiaci trénovali slovnú
zásobu a zistili, ako
veľa slov má nemčina
i slovenčina takmer
totožných. Najviac zábavy i komických situácií
žiaci zažili pri úlohe tichá pošta.
PaedDr. Jarmila Michelová
V škole študuje cca 820 študentov, viac ako
70 % z nich následne úspešne študuje na vysokých školách.
To všetko prebieha s výraznou podporou nášho
zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja,
našich sponzorov a firiem ako sú Schaeffler Kysuce, s. r. o., Kia Motors Slovakia, s.r.o., Komad,
s. r. o., Siemens, s. r. o., Drevoindustria Mechanik, s. r. o., Azet.sk, a. s., Scheidt [&] Bachmann
Slovensko, s. r. o. a ďalších ako i rodičov.
Máme tie najmodernejšie technológie aktuálne požívané v praxi, čakajúce na šikovných
študentov. Budeme radi, ak prídete študovať
k nám.
Kontakt: Spojená škola, Nábrežná 1325,
024 01 KNM, tel: 041/421 27 92, 421 34 51,
420 74 30, 420 74 14, fax: 421 24 61,
e-mail: skola@spsknm.sk, internetová stránka www.spsknm.sk

Dominika Chrastová, žiačka štvrtého ročníka na
Gymnáziu v KNM, sa 8. februára zúčastnila krajského kola Olympiády ľudských práv, ktoré sa
konalo na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline. Dominika v početnej konkurencii (46 súťažiacich) zvíťazila. Výborný výsledok jej umožní

reprezentovať Žilinský kraj i Gymnázium v KNM
na celoslovenskom kole. Záštitu nad XIX. ročníka
Olympiády ľudských práv prevzal Peter Plavčan,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V januári sa Ivana Hmirová a Dominika Chrastová zúčastnili krajského kola Olympiády

zo slo
venského jazyka a literatúry. Prváčka
I. Hmirová obsadila v B kategórii (žiaci prvého a druhého ročníka) pekné štvrté miesto,
pričom na tretiu priečku jej chýbal len bod.
Dominika Chrastová obsadila výborné druhé
miesto v A kategórii (žiaci tretieho a štvrtého
ročníka).
Mgr. Milan Slivka

Objavili talenty

dúca ZÚ), ktorá sa dobrovoľne venovala účastníkom podujatia pri točení na kruhu a svojimi
radami ich usmerňovala k vytvoreniu pekných predmetov. Podujatia sa zúčastnili aj deti

zo ZÚ Mladý zoológ, ktoré pomáhali vedúcej
krúžku MVDr. Zuzane Bobákovej pri výrobe
odmien pre víťazov detských súťaží.
Mária Klušáková

Úspechy našich gymnazistiek olympiádach

(pokračovanie zo str. 1)
Nezištne pomohla Lesana Bálková (bývalá ve-
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DUBIE 1367 – 2017
650. výročie prvej písomnej zmienky (3)

Prvá písomná zmienka
V období končiaceho stredoveku malo Dubie
rovnocenné postavenie s okolitými obcami.
Svedčí o tom listina z roku 1479, v ktorej rada
Kysuckého Nového Mesta (Noweho Miesteczka) dosvedčuje mestu Žilina, že dom, ktorý
v meste užíval Václav Pongrác (1472 – 1474
dedičný richtár – fojt v Žiline) z Liptovského
Mikuláša, nebol fojtský, ale mestský. Svedectvo podporili i okolité obce, ktoré sú uvedené
v spomínanom dokumente a je medzi nimi
i Dubie. Pre úplnosť dodávam, že svedectvo
bolo vydané v prospech mesta Žilina, ktoré sa
sporilo o richtársky dom na námestí v Žiline
s majiteľmi panstva Strečno. Samotné Dubie,
podobne ako väčšina okolitých obcí, patrila
k panstvu Budatín.
Ústrednou postavou osady bol richtár. V tomto období išlo o zákupného (dedičného – úrad
mohol byť aj odpredaný) richtára. V roku
1476 došlo v Dubí k zmene na richtárskom
stolci, keď richtár Šimek predal svoj úrad
„múdremu a opatrnému mužovi“ Jiríkovi.
Týmto aktom sa Šimek vzdal v prospech
Jiríka všetkých výhod ale i povinností plynúcich z funkcie richtára. K titulu richtár prináležal richtársky majetok. Ten bol vymedzený
„od Spasy do Suľkova, od Suľkova na novomestské úvrate, od novomestských úvratí
do Vrchovinky, od Vrchovinky na Jedovnicu,

odtiaľ do neslušskej rieky.“ Okrem toho mal
richtár právo postaviť mlyn, držať si mäsiara
a loviť v poli drobnú zver. Na druhej strane
bol povinný odovzdať zemepánovi vždy na sv.
Juraja a sv. Michala pol lukna (30 litrov) iléšu,
pol lukna žita, pol lukna jačmeňa a pol lukna
ovsa, na Vianoce dve kury a koláč a na Veľkú
noc pol kopy (30 ks) vajec, dva tvarohy, pol
korca (korec – pôvodne miera na sypaniny,
25 – 85 l, neskôr ustálená na 30 l alebo 25 kg)
hrachu a jednu kuru. Ak richtár ulovil veľkú
zver napríklad jeleniu alebo srnčiu, odovzdal
z nej jednu štvrtinu. Okrem spomenutých výdajov mal i príjmy, keď mu každý kmeť odovzdával na Vianoce dve kury a na Veľkú noc
vajce. K úradu patrila i súdna právomoc, keď
richtár mohol súdiť drobné previnenia samostatne alebo v spolupráci s dvorským. Väčšie
delikty však už musela riešiť vrchnosť.

16. a 17. storočie
Z roku 1548 pochádza portálny súpis Trenčianskej stolice a o rok mladší je dikálny súpis. Ide vlastne o súpisy daňovníkov slúžiace
k vyrubeniu dane. Dubie platilo dane za jednu portu (majetkový základ na vymeranie
dane – základná daňová jednotka). V tomto
období sa za jednu portu počítali dve polovičné, alebo štyri štvrtinové usadlosti. Z toho
vyplýva, že v polovici 16. storočia malo Dubie
iba dva alebo štyri domy. Súpis sa zmieňuje
i o skutočnosti, že obec má richtára a 5 inquilinov (poddaný, želiar – príslušník najnižšej

POĎAKOVANIE
Dňa 26. 1. 2017 si Pán Boh povolal do
večnosti vo veku 93 rokov nášho milovaného
otca, starého otca, prastarého otca, strýka
a krstného otca
Jozefa BRODŇANA
Úprimné poďakovanie patrí všetkým
príbuzným, susedom a známym za prejavenú
sústrasť, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke.
V našich srdciach žije stále s nami. Nech
odpočíva v pokoji.
Smútiaca rodina

Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť a účasť
na poslednej rozlúčke v rímsko-katolíckom
kostole v Dolnej Strehovej dňa 4. 2. 2017
s našou milovanou
Zdenkou KAPIČÁKOVOU, rod. Veličovou
z Rudinskej,
ktorá nás náhle opustila vo veku 46 rokov.
S láskou smútiaca rodina.

Zvesti

Listina písaná v dobovom slovenskom jazyku,
ktorou predstavenstvo KNM s okolitými
dedinami osvedčuje, že dom, ktorý v Žiline užíval
Václav Pongrác, nebol fojtský ale mestský. Názov
Dubie je druhé slovo v deviatom riadku.

vrstvy vlastniaci len dom a malý výmer poľnohospodárskej pôdy). Aj v roku 1598 malo
Dubie iba štyri domy.
V roku 1641 vystúpil 24-ročný richtár Dubia
Andrej Dubjanský ako svedok v majetkovej
kauze Esterháziovcov a Vešeléniho, pričom
vypovedal, že samotná obec Dubie spadá do
právomoci vdovy po Jánovi Suňogovi.
Mário Janík
Kysucké múzeum

Použitá literatúra:
KURUCÁROVÁ, Jana : Dubie. In: Zborník
Kysuckého múzea v Čadci 10/2006. Čadca :
Kysucké múzeum, 2006.

Dňa 28. 1. 2017 nás vo veku 74 rokov navždy
opustila naša milovaná mamička, babinka,
prababička, sestra, teta a krstná mama
Monika PALČISKOVÁ
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
kolegom a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Poďakovanie patrí aj pánovi primátorovi
Ing. J. Hartelovi, vdp. Štefanovi Fábrymu
a pohrebníctvu.
Navždy zostane v našich srdciach. S úctou
a vďakou smútiaca rodina.

SPOMIENKY
Sú veci, ktoré nemôžeme mať,
sú slová, ktoré nemôžeme povedať,
sú sny, ktorých sa musíme vzdať,
ale sú spomienky, ktoré nám nikto nikdy
nemôže vziať.
Dňa 21. 3. 2017 si pripomenieme 5. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
syn, brat a synovec
Miroslav CENIGA
S úctou a láskou spomínajú rodičia, sestra,
strýko a ostatná rodina.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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SPOMIENKY
Dňa 25. marca 2017 si pripomenieme
14. výročie úmrtia
Vladimíra MÄKKÉHO z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorý zomrel vo veku 40 rokov.
So žiaľom v srdci spomína smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Dňa 17. 3. 2017 si pripomenieme 3. výročie,
keď nás navždy opustil náš milovaný
Oldřich SÍTEK z Nesluše
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 13. 2. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie,
kedy nás vo veku 88 rokov navždy opustil náš
drahý
František TULEC z Kysuckého Nového Mesta,
rodák z Horného Vadičova
S láskou a v modlitbách spomína celá rodina.

Dňa 2. marca 2017 si pripomíname smutné
9. výročie úmrtia, čo nás opustil môj manžel,
otec, krstný, 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.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 13. 3. 2017 si so smútkom pripomíname
5. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš
milovaný
Vladimír PLEVKO z Dubia.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, synovia,
nevesty, zaťovia a vnučky.
Dňa 19. 3 2017 si pripomíname 2. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Milan PAGÁČ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Nepotrebujeme anjelov na poličke,
máme jedného v nebi,
ktorý sa na nás pozerá, chráni nás
a vedie naše kroky.
Občas príde aj taká chvíľa,
kedy by sme veľmi chceli ,
aspoň na krátko navštíviť nebo,
počuť jeho hlas a mocno ho objať,
pretože nám veľmi chýba.
Dňa 1. 3. 2017 uplynulo bolestných 17 rokov,
keď vo veku 48 rokov tragicky zahynul náš
najdrahší a nekonečne milovaný
Miroslav KMOŠEK z Kysuckého Nového Mesta
Spomína celá rodina.
Dňa 7. 3 2017 si pripomenieme 4. výročie
úmrtia
Jozefa ŠUJANSKÉHO
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Odišiel si ako odchádza deň
a v našich srdciach ostáva spomienka len.
Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
ale v našich spomienkach zostaneš navždy
s nami.
Dňa 11. 3. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia nášho drahého otca a dedka
Juraja SOLÁRIKA
S láskou spomína dcéra Gabriela, zať Miroslav
a vnúčatá Alexandra a Sebastián.
Odišiel si náhle a potichučky,
bez slov a bez rozlúčky.
Tá rana v srdci stále bolí
a už sa nezahojí.
Dňa 28. 3. 2017 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia
Jaroslava GAZDÍKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína mama, sestra, bratia,
švagor, švagriné, netere, synovci a ostatná
rodina.
Dňa 27. 3. 2017 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn
Peter BRISUDA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

31. marca uplynie 10 smutných rokov od smrti
Margity CRHOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel a deti Janka a Zuzka s rodinami.

Zvesti
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Dňa 12. 2. 2017 sme si pripomenuli nedožité
70. narodeniny
Ladislava KAMEŇOVSKÉHO
a zároveň si dňa 16. 3. 2017 pripomíname
11. výročie jeho úmrtia.
S láskou spomína manželka, dcéra, synovia
a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Aj keď čas beží ako voda,
zabudnúť sa nedá.
V srdciach Vás stále máme,
s úctou a láskou na Vás spomíname.
V mesiaci marec si pripomíname smutné
výročia, čo nás navždy opustili naši najbližší.
Dňa 25. 3. 1993 nás opustil náš otec
Adam JAKUBÍK
1. 3. 2008 náš brat
Róbert JAKUBÍK
12. 3. 2013 môj manžel, otec a dedko
Adam ZICHO z Kysuckého Nového Mesta,
rodák z Dolnej Tižiny
S láskou a vďakou spomína celá rodina.

Pre Teba slnko nesvieti,
keď slzy zastrú krásy neba,
kamkoľvek oči pohliadnu,
všade hľadajú len Teba.
Bola si veľmi dobrá mama, nikdy nebudeš
zabudnutá. Dňa 6. marca 2017 si pripomíname
9. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Štefky BUČKOVEJ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína dcéra Lydka
s rodinou.

INZERCIA
 	Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta. t. č.
0905/857 731
 	Predáme stavebný pozemok 1 208 m2 a stavebný pozemok
o výmere 1184 m2 v časti Oškerda. Cena dohodou. Tel.:
0903/534 862
 	Predám Škodu Fabia-kombi, tmavosivá metalíza, turbodiesel,
1,9 TDI, 180 000 km. Veľmi nízka spotreba. č.t. 0911/788 776

OPUSTILI NÁS

Ján KIŠŠO
Jozef BRODŇAN
Vilma KUCHARČÍKOVÁ
Monika PALČISKOVÁ
Anna ĎURČOVÁ
Amália ŠTEFÁNKOVÁ
Emil ŠTEFÁNKA
Anna SMOLKOVÁ
Vilma JAKUBÍKOVÁ
Margita LYSEKOVÁ
Mgr. Gabriela KUDLOVÁ
Viktor ŠTEININGER
Mária UHRÍKOVÁ

58 rokov
93 rokov
90 rokov
74 rokov
78 rokov
87 rokov
90 rokov
91 rokov
91 rokov
90 rokov
48 rokov
92 rokov
86 rokov

NARODENIE DETÍ
Jakub Kováčik,
Emma Belková,
Tomáš Macuš,
Ivan Dománek,
Juraj Belica,
Matúš Tomka,
Timea Gavlasová,
Timea Čuntalová,
Rebeka Birošíková,
Marko Sága,
Sofia Školníčková,
Lucia Veselá.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Na oltár pred Pána prosbu kladiem,
o pokoj za Teba vrúcne prosím.
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď mojím anjelom, na Zemi ma chráň.
Ja v mojom srdci Ťa stále mám
a v tichých modlitbách na Teba, môj drahý,
stále spomínam.
Dňa 3. 3. 2017 bude tomu 14 rokov, čo odišiel
do večnosti môj drahý manžel
Marcel KUBIŠ z Kysuckého Nového Mesta
Ten, kto bol milovaný, nikdy nebude
zabudnutý.
S úctou a láskou spomína mamželka Hanka.

Zvesti

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 15. 2. 2017 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia
Antona PONECHALA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn
a dcéry s manželmi.

Jozef Móric a Ing. Lucia Bieliková
Marián Majtán a Jarmila Macejková
Ľuboš Špirec a Ľubomíra Blahušová

Dňa 13. marca 2017 si pripomíname
11. výročie, čo nás navždy opustila
Emília ŠEVČÍKOVÁ zo Snežnice
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 2/2017
znie: „sedieť na hostine“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Viera Plánková, Lipová 811,
KNM – 6,00 €, 2. Ivana Bučková, Murgašova 689, KNM – 5,00 €, 3. Dana

Kubištová, Dolný Vadičov 64 – 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 3/2017 spolu

Are, Ati,
piano
estónske
dva
dream,
pianissimo
sídlo
kopytníky
paka, Om,
(skr.)
Atakama

4
(rím.)

veľká sova

ohmaty
(hovor.)

10 × 10

argón
(zn.)

3. časť
tajničky

prepáčia

franský
kupec

kurivo

včelí
samček

1. časť
tajničky

daruje
Radoslav
(dom.)
obyvateľ
Turecka

zvyšok
stromu
po spílení

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 3. 2017.

astát
autor
(zn.)
krížovky: americký
Jaroslav hlodavec mongolský
Jablonský
pastier

dopravný
podnik
sen, po
anglicky
ktorá
(hovor.)
miesto
ťažby

značka
tyčiniek
kryptón
(zn.)
terénne
preteky

lodné
plošiny

temnota
odplata

papagáj

ruská rieka

2. časť
tajničky

sídlo
v Čade

čílska púšť

Mária
(dom.)

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



3

Lichtwer: Byť šťastný bez peňazí, to je… dokončenie v tajničke
krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

3

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 2/2017 znie: „včeličky“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Lukáško Palúch, Revolučná 1171, 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. 3. 2017. 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. 3. 2017,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Kniha moslimov.
2. Kmotor, po česky.
3. Zákusok.
4. Vetva.
5. Knižka.
6. Samec kačky.
7. Plod kokosovej palmy.
8. Plávajúci kus ľadu.

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

Zvesti
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Atletická halová sezóna na Slovensku vrcholí vo februári domácimi šampionátmi.
Ako prvé sa 18. – 19. februára konali majstrovstvá Slovenska mužov a žien. Naši
najlepší muži (J. Vitko, B. Šarkan, J. Bubeník, J. Benko), bohužiaľ, zo zdravotných
dôvodov chýbali, ale vďaka pekným výkonom našich bežkýň sme sa na šampionáte
nestratili. Najväčší úspech dosiahla Nikola
Štefundová v behu na 1 500 m. Nika bežala
s prehľadom, strážila si čelo pretekov. Výborne zareagovala na záverečné zrýchlenie

Lucie Keszeghovej (Inter Bratislava), dokázala sa jej udržať, na poslednej 200-ke
zrýchlila a s malým náskokom si dobehla
pre svoj prvý majstrovský titul medzi dospelými. Výborný výkon v tomto behu podala aj Sára Budáčová. Počas celých pretekov
sa držala vo vedúcej skupine. Súboj o tretie
miesto prehrala veľmi tesne (dobehla štvrtá), pričom si osobný rekord zlepšila o 9 sekúnd. Na druhý deň v nedeľu bežala Nika
po prvýkrát v hale 3 000 m. Po solídnom
výkone dobehla štvrtá v novom osobnom

Lýceisti na Táloch
Bohatá snehová nádielka, štipľavý mráz, ale
i hrejivé slnečné lúče boli v tretí januárový
týždeň dar prírody pre žiakov 1.AL triedy Spojenej školy v KNM. Vďaka príspevku ministerstva školstva a možnosti bezplatnej železničnej dopravy sme spoznali jeden z krásnych
regiónov Slovenska – Horehronie. V lyžiarskom stredisku Tále na južnej strane Nízkych
Tatier neďaleko Chopku sme sa učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Hoci niekoľkí z nás stáli
v pondelok na lyžiach prvýkrát, v piatok sme
už bravúrne zvládli jazdu pomedzi slalomové

Vrcholové knihy 2016
Vrcholová kniha návštev na Vretni – Kysucká vrchovina
Vrchol Vretňa – výška 819,9 m n. m. je dominantou a strážcom nášho mesta a blízkeho
okolia. Vedie tam zelená turistická značka
č. TZT 5543 z KNM od vlakovej a autobusovej
stanice. Trasa je dlhá 6,5 km so 466 m prevýšením. Na vrchole je plechová skrinka, v ktorej je
umiestnená vrcholová kniha návštev, do ktorej
návštevníci vrcholu Vreteň zapisujú svoju návštevu. Škoda, že nie všetci svoju účasť na vrchole zaznamenajú. Do knihy ľudia postupne
zaznamenávajú dátum, hodinu výstupu, počasie, čo je vidieť, aká partia ide, odkiaľ a kam
smerujú, aký bol výstup, svoje dojmy, postrehy a dokonca tam nechávajú odtlačky labiek
štvornohí priatelia človeka. Ľudia sa tu stretávajú pri rôznych príležitostiach a podujatiach.
Svedčí o tom aj počet návštevníkov v roku
2016, do vrcholovej knihy návštev urobilo

Zvesti

Mgr. Milan Slivka

10 okruhov po uliciach Murgašova, Lipová
a Litovelská.
Prihlásiť
sa
môžete
on-line
na
www.hrdosport.sk, ďal
šie informácie
poskytne p. Kováčiková 0902/405 190.
On-line prihlasovanie bude ukončené v sobotu 22. 4. 2017 o 12.00 hod. Zvýhodnené

štartovné 7 € platí do 20.4. do 12.00 hod.,
po tomto termíne bude možné uhradiť
štartovné už len pri prezentácii v sume
10 €. Vyhodnotenie bude o 13.00 pred Domom kultúry.
Každý účastník dostane tričko s logom
podujatia, občerstvenie a obedový balíček.
Kysucká desiatka je beh pre všetkých, a tak
neváhajte a prihláste sa už dnes.

bránky a zdolali sme i najťažšiu čiernu zjazdovku. Za to
vďačíme najmä našim skvelým inštruktorkám – triednej
učiteľke Mgr. Maxianovej
a pani učiteľke Ing. Hlavatej.
Triedny kolektív sme upevňovali aj po lyžovačke v príjemnom prostredí penziónu Dúhový
pstruh, kde sme boli ubytovaní. Svoje unavené
svaly sme zrelaxovali vo vírivej vani, vyšantili
sme sa v plaveckom bazéne, naše hladné žalúdky uspokojili výbornou stravou tunajšie kuchárky, ale i študenti, čašníci, ktorí nás obsluhovali.
Každý večer sme zmysluplne trávili kultúrnym

programom, pozerali
si videozáznamy zo
svahu, rozoberali svoje zážitky, hodnotili,
čo nám deň priniesol.
Týždeň ubehol ako
voda a my sme sa unavení, ale spokojní a plní
zážitkov zvítali v piatok večer na železničnej
stanici v KNM so svojimi rodičmi, ktorí nás
už netrpezlivo čakali. Touto cestou sa chceme poďakovať riaditeľovi našej školy pánovi
Ing. Valkovi, že nám umožnil absolvovať lyžiarsky výcvik formou pobytového zájazdu.
Natália Knapcová a žiaci 1.AL

záznam 1 855 ľudí, čo je oproti roku 2015 menej o 270 ľudí. Návštevníci Vretňa prišli z Portugalska, Holandska, Švédska, Talianska,
Poľska, Nemecka, Čiech, Moravy – Vyškova,
Senca, Handlovej, Holíča, Prešova, Bratislavy,
Oravy, Ružína, Čadce, Žiliny, no a samozrejme
z blízkeho okolia, Radole a KNM.
Vrcholová kniha návštev na vrchole Tábor – Javorníky
Na vrchol Tábor – výška 697,4 m n. m. vedie
modrá turistická značka z KNM od vlakovej
a autobusovej stanice, od turistického smerovníka pri ZUŠ. Je to 3,4 km dlhá trasa s 344,4 m
prevýšením nazývaná Cesta Viliama Galvánka.
Modrá turistická značka je značená v mapách
ako č. TZT 2681, vedie až do Zákopčia (16 km).
Antikorová skrinka, v ktorej je vložená vrcholová kniha návštev, je umiestnená na konštrukcii
rozhľadne, čím je chránená od nepriaznivých
poveternostných podmienok. Na vrchol prichádza stále väčšie množstvo ľudí obdivovať
krásy dolných Kysúc. Ešte krajšie budú, keď sa

ukončí celý výrub stromov na vrchole a okolie
sa dá do poriadku. Počet ľudí, ktorí navštívili
vrchol a zaznačili v knihe svoju účasť, sa v roku
2016 zvýšil na 2 792 ľudí. Na vrchol Tábora
v roku 2016 vystúpili cudzinci z Ruska, Srbska,
Strakoníc, Českej Třebovej, Brna. Ďalej turisti z Košíc, Šale, Ľubochne, Brezna, Liptovskej
Teplej, Púchova, Pezinku, Michaloviec a celého
blízkeho okolia.
Na webovej stránke mesta nájdete bližšie
informácie o unikátnych zápisoch vo vrcholových knihách, zaujímavých návštevách či
rekordéroch v počte výstupov. Ešte prosba,
s knihou zaobchádzať opatrne, vždy zabaliť
do igelitového vrecka aj s ceruzkou a vložiť do
skrinky a zavrieť priklop! Ďakujem.
Na záver prajem všetkým návštevníkom našej
krásnej prírody veľa zaujímavých túr, krásnych
zážitkov a stretnutí, nevšedných postrehov,
nových síl, nových priateľstiev a čo je hlavné
šťastných návratov.
Teodor Bráciník

Kysucká desiatka pre všetkých
Na 12. ročník Kysuckej desiatky sa môžu
prihlásiť registrovaní aj neregistrovaní
bežci. Preteky sú zaradené do Bežeckej
ligy Žiliny. Ich usporiadateľom je MKŠS –
AK KNM.
Cestný beh na 10 km sa bude konať v nedeľu 23. apríla o 10.00 hod. Bežci absolvujú

rekorde
10:36,05,
len
tri
sekundy
za tretím
miestom.
Na 800 m
v druhom
behu štartovala dorastenka Lucia Dubeňová. Výborným finišom vybojovala tretie miesto (celkovo deviata) v novom osobnom rekorde
2:29,81.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXIV. • MAREC 2017

11

ŠPORT

Nikola Štefundová majsterkou Slovenska
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6. 2. – 31. 3. 2017
Mestská knižnica KNM
Privítajme spolu jar
Výtvarná súťaž pre všetky deti.
6. 2. – 31. 12. 2017
Mestská knižnica KNM
Tvor knihu s Danielom Hevierom
Spisovateľ Daniel Hevier pozýva na tvorbu
novej knihy deti. Vydajte sa spolu so spisovateľom na expedíciu a zdolávajte s ním
rôzne úlohy.

KULTÚRNE SPEKTRUM

27. 2. – 3. 3. 2017, 18.00 h.
Kysucká hvezdáreň
Mimoriadne prázdninové pozorovania
nočnej oblohy
Pozorovať je možné len v prípade jasného
počasia. Pripravená je prehliadka najväčších skvostov zimnej oblohy.
1. 3. – 7. 4. 2017
Mestská knižnica KNM
Kniha Kysúc 2016
Hlasovanie v ankete Kniha Kysúc 2016.
Anketové lístky nájdete v týždenníku Kysuce a v mestskej knižnici.
1. 3. – 31. 3. 2017
Mestská knižnica KNM
Marec mesiac knihy
Pozývame všetkých pedagógov, kultúrnych
pracovníkov i širokú verejnosť na informačné výchovy, zážitkové čítania, súťaže a pod.
Prihlasovanie:
kniznica@kysuckenovemesto.sk alebo
041/421 27 32 a 0918/569 193.
4. 3. 2017
Kysucké Beskydy
Výstup na Veľkú Raču, výlet k 1. slovenskému orloju v Starej Bystrici.
4. 3. 2017, 17.00 h.
Mestská športová hala
Zápas žien vo florbale
MKŠS FBK KNM „B“ – ŠK 1. FBC Trenčín
9. 3. – 6. 6. 2017
Kaštieľ Radoľa
Retro elektro
Výstava elektroniky
zo súkromných zbierok z 20. storočia.

9. 3. 2017, 16.30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
10. – 24. 3. 2017
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava najlepších prác detí z regiónu celoslovenskej výtvarnej súťaže.
11. 3. 2017
Veľká Fatra
Športklub turistiky KNM pozýva na výstup
na Malú Smrekovicu.
13. 3. – 19. 3. 2017
Mestská knižnica KNM
Týždeň slovenských knižníc
18. ročník podujatia s cieľom zviditeľnenia knižníc a ich práce. Mestská knižnica
odpúšťa zaneprázdneným a zábudlivým
čitateľom sankčné poplatky za knihy, ktoré
majú vypožičané dlhšie, ako je stanovená
výpožičná doba.
15. 3. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Lás – ka – nie 2
Smutno-smiešna komédia Stanislava Štepku v podaní Radošínskeho naivného divadla. V hlavnej úlohe duch herečky Kataríny
Kolníkovej. V réžii Juraja Nvotu.
vstupné: 14 €
16. 3. 2017
Mestská knižnica KNM
Deň ľudovej rozprávky
Dnes vás
obslúžia
tety knihovníčky
v ľudových
krojoch.
Ak si požičiate knihu
ľudových
rozprávok,
odmena
vás neminie.
19. 3. 2017
Malá Fatra
Turistika na Martinské hole

21. 3. 2017, 13.00 h.
Mestská knižnica KNM
Popoludnie básnika rodných Kysúc
11. ročník súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy detí do 10 rokov.
Prihlasovanie do 15. marca.
23. 3. 2017, 15.30 h.
Klub 75
Vansovej Lomnička
50. ročník súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy žien.
Prihlasovanie:
0902/317 921 (predsedníčka OO ÚŽS
KNM) alebo uniazien.knm@gmail.com
25. 3. 2017, 20.30 – 21.30 h.
Hodina Zeme
Celosvetová akcia, ktorá má za cieľ upozorniť na problémy súčasnej doby globálne
otepľovanie a svetelné znečistenie. Symbolické vypínanie svetiel na 1 hodinu je poznávacím znakom kampane. Do Hodiny Zeme
sa môžu zapojiť aj jednotlivci, a to zhasnutím osvetlenia vo svojej domácnosti.
2. 4. 2017
Strážovské vrchy
Športklub turistiky KNM pozýva na výlet
na Sedlo Marek a Súľov.

3. 4. 2017
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu
v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež v jeden deň. Medzi účastníkmi pokusu
prebehne zlosovanie o ceny.
PRIPRAVUJEME
21. 4. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Kollárovci
vstupné: 12 €
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