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Festival plný hudby
Veľkonočné prianie
Želám vám veľa smiechu,
na Veľkú noc len potechu,
v pondelok veľký zhon,
ženám šibačov plný dom.
Veľa vody z potoka,
budú svieže do roka.
Veselú Veľkú noc a veľa príjemných
chvíľu v prebúdzajúcej sa prírode praje

Gymnázium podporuje
športové talenty

Dňa 15. marca sa na Základnej umeleckej škole v KNM konal XV. ročník
súťaže pod názvom Akordeónový
festival v rytme rôznych hudobných
žánrov. Na úvod vystúpili primátor
mesta KNM Ing. Ján Hartel spolu s vedúcim oddelenia školstva, sociálnych
vecí a zdravotníctva Mgr. Ladislavom
Vendrinským, ktorí privítali účastníkov a súťažiacich s medzinárodnou
účasťou a oficiálne tak otvorili festi-

V marci bola vyhodnotená anketa
Športovec roka 2016. Umiestnili sa
v nej aj traja súčasní a jeden bývalý
študent Gymnázia KNM. Aké je to
študovať a zároveň sa aktívne venovať
športu?
Maturantka Sarah Charlotte Žideková
je kapitánka florbalového klubu MKŠS
KNM žien a junioriek. V roku 2016 na

viac na str. 5

viac na str. 7

Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO
Dňa 16. marca tohto roku sa konalo plánované
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Z bohatého programu tohto rokovania spomeniem schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017
o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve
mesta KNM. Zo schváleného predpisu vyzdvihnem skutočnosť, že nájomníci vybraných bytov
budú môcť mať od účinnosti tohto nariadenia
nájomnú zmluvu uzatvorenú až na dobu troch
rokov. Týka sa to však tých nájomníkov, s ktorými mesto má už uzatvorenú nájomnú zmluvu.
Bolo tiež schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o spôsobe nakladania s odpadmi
na území mesta. V tomto nariadení bolo prijaté
dôležité ustanovenie, v zmysle ktorého obyvatelia rodinných domov od 1. 4. 2017 budú ukladať
biologicky rozložiteľný odpad ako trávu, lístie,
konáre ale aj odpad z prípravy jedál (šupky zo
zeleniny a ovocia) do osobitnej zbernej nádoby
na biologicky rozložiteľný odpad, ktorá im bude
pridelená mestom. Frekvencia vývozu tejto zbernej nádoby bude 1 × za 14 dní. Presnejší termín
bude vyhlásený v mestskom rozhlase a uvedený
na webovej stránke mesta. Vývoz zbernej nádoby
s tuhým komunálnym odpadom ostal nezmenený
(1 × za 7 dní).
Už sme viackrát spomínali, ako je dôležité separovať komunálny odpad. Nielen preto, že mestá
a obce za separovaný odpad (plasty, sklo, papier,
tetra-paky) neplatia – ten platia organizácie
zodpovednosti výrobcov, ale aj preto, lebo je to
dôležité pre naše životné prostredie. Aj z tohto
dôvodu sme v súčasnosti začali budovať viac stojísk pre takýto druh odpadu, a to hlavne tam, kde
doteraz takéto stojiská nemali a občania žiadali,
aby im boli vybudované. Takéto stojiská sme začali budovať Na Podstráni, na Dolinskom potoku,
v Dubí a tiež na Kukučínovej ulici. Občania bývajúci na týchto uliciach môžu následne do nich
tento odpad ukladať a nečakať na zbieranie vriec
spred domov.
Okrem ďalších iných bodov poslanci mestského
zastupiteľstva schválili 16 dotácií v celkovej výš-

ke 5 300 € rôznym občianskym združeniam, resp.
neziskovým organizáciám v zmysle nariadenia
o dotáciách z rozpočtu mesta na verejnoprospešnú
činnosť. Spomeniem len niektoré z nich.
Občianskemu združeniu Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom bolo schválených 300 € pre
projekt „MDD – Slávnosť svetiel – športový deň
a spoločná čarovná noc v škole“. Toto občianske
združenie je podporná rodičovská skupina, ktorá,
ako žiadatelia uviedli vo svojej žiadosti, sa snaží
šíriť osvetu o problematike autizmu. Vzájomne
si morálne pomáhajú a vymieňajú skúsenosti za
účelom zlepšenia zdravotného stavu detí. Cítia
veľkú potrebu špeciálnej edukácie, terapie a rehabilitácie pre osoby s autizmom a ich rodiny. Aj
preto budú organizovať v priestoroch Špeciálnej
základnej školy v KNM na Ul. Lipovej na sviatok
všetkých detí podujatie s uvedeným názvom.
Toto podujatie bude pre nich určite veľký zážitok. Na tento deň pripravujú športový deň, kde
budú deti súťažiť v rôznych športových disciplínach. K organizácii tohto podujatia budú potrebovať športové, dopravné a balančné podložky,
športové laná, napínací kruh, lopty a iné športové potreby. Deň zakončia spoločnou čarovnou
nocou v škole, kde budú potrebovať svetelné
lampy a svetelné grafické kotúče, pretože sú dôležité pri vzbudení vizuálnej pozornosti, ako aj
pri upokojení emočných prejavov detí s autizmom. Základnej organizácii Slovenského zväzu
včelárov KNM bolo schválených 350 € na projekt
s názvom „História včelárstva a moderné včelárenie“. Uvedený projekt je určený pre deti základných a stredných škôl okresu KNM a širokú
laickú verejnosť. Cieľom je priblížiť včelárenie
v minulosti, ukázať a pritiahnuť k včeláreniu nových záujemcov. Predpokladaný termín realizácie
je od 12. do 30. 6. 2017 a uskutoční sa v ukážkovej včelnici v Povine. Pre uskutočnenie celej akcie
je nevyhnutné, aby zakúpili dva dobové figurálne
úle, včelársky klobúk, lekárničku a dva presklené
úle. V rámci projektu budú realizované i odborné
prednášky na tému história včelárstva na Sloven-

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Ing. Vavrín RANDA, nezávislý kandidát (volebný obvod č. 1, ulice: Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova)
Ste poslancom mestského zastupiteľstva
už tretie volebné obdobie. Vidíte posun v jeho
práci?
Každé volebné obdobie je
o niečom inom. Mestské
zastupiteľstvo v našom
meste je zložené z 19 poslancov z 8 volebných

obvodov. Každý poslanec má svoje predstavy
o práci a priority svojho volebného obvodu,
ktoré sa snaží presadiť a zrealizovať. V práci poslanca sú ale dôležité kompromisy a vzájomné
rešpektovanie či už poslancov navzájom, alebo
vo vzťahu poslancov a vedenia mesta s cieľom
niečo spoločne vybudovať a vyriešiť pre zlepšenie kvality života v našom meste. Počas uplynulých rokov som si všimol, že hlavne noví poslanci potrebujú určitý čas, kým pochopia, že ich
predstavy sa z rôznych dôvodov, napr. časových,
organizačných, finančných a pod., nedajú zrealizovať v krátkom časovom horizonte 4 rokov.

sku a vo svete. Tiež budú vykonávané ukážky, ako
funguje práca na včelnici, ako zhotoviť rámiky,
ako vyrobiť sviečku. Každý účastník si odnesie
pamiatku zo včelnice a to vlastnoručne vyrobenú sviečku. Počítajú s návštevou všetkých žiakov
základných škôl v KNM, ale aj iných škôl okresu.
Združenie Žilinská mestská basketbalová liga
dostane z rozpočtu mesta 400 € na projekt s názvom „Čuhársky streetbal 2017 proti rakovine“.
Toto združenie v spolupráci s Ligou proti rakovine organizuje už ôsmy ročník športovo-charitatívnej série streetballových turnajov. Súčasťou série budú 3 turnaje (v Žiline, KNM, Krásne n. K.).
V našom meste sa uskutoční dňa 1. 7. 2017 na
Námestí slobody a finále turnaja bude rovnako
v KNM dňa 8. 7. 2017. Hlavným cieľom projektu
je spojiť protirakovinovú osvetu a prevenciu so
športom, pretože aktívny pohyb je dôležitou zložkou zdravého životného štýlu, ktorý posilňuje
fyzickú kondíciu. Streetball, ako uvádzajú, je tiež
cestou posilňovania psychickej kondície a odolnosti, keď učí jednotlivcov bojovať a nevzdávať
sa aj v ťažkých beznádejných situáciách, čo je
jedným zo základov úspešného boja so zákernou
chorobou. Výťažok zo série bude venovaný Lige
proti rakovine a darované finančné prostriedky
budú použité na zlepšenie podmienok pre pacientov onkologických ambulancií (nové polohovateľné lôžka pre aplikáciu chemoterapie a pod.).
Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá tohto roku po niekoľkých rokoch požiadala o dotáciu, bolo schválených 300 € na aktivity v oblasti vzdelávania pri tvorbe ŽP a rozvoja
záhradkárstva. Ide o projekt s názvom „Kurz rezu
a štiepenia ovocných stromov spojený so súťažou
v reze a štiepení“. Predpokladaný termín realizácie je apríl 2017. Uvedený projekt sa uskutoční
v školskej záhrade ZŠ Dolinský potok, v ktorej
žiaci tejto školy v roku 2016 vytvorili za pomoci
tejto ZO záhradku vysadením cca dvoch desiatok
ovocných stromov rôzneho druhu. Záhradka je
oplotená a je v starostlivosti žiakov tejto ZŠ.

Na druhej strane noví a mladší poslanci priniesli
viac dravosti do rokovania MsZ.
Po dlhšom čase sa postupne vyčerpá studnica
vlastných nápadov a mnohé sa z pozície poslanca stávajú nereálne, aj preto som v tomto volebnom období kandidoval aj na primátora mesta.
Chcem sa aj touto cestou poďakovať za podporu
svojim voličom a všetkým občanom za každý
racionálny a realizovateľný návrh na zlepšenie
prostredia, v ktorom žijeme.
Čo sa vám už podarilo zrealizovať a čo ešte
plánujete?
Za tých 10 rokov sa veľa vecí zmenilo, modernizáciou prešli všetky tri základné školy, vybu-
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Echo mesiaca
Mnohí občania, ktorí nemajú prístup na
internet, vyjadrili svoju potrebu vedieť telefónne čísla na úrady životného prostredia. Preto i na stránkach nášho mesačníka
prinášame tieto potrebné kontakty, ktoré
môžete využiť, ak zistíte dym, nadmerný

OZNAMY
Zasielajte návrhy
Na marcovom zasadnutí MsZ sa rokovalo
o možnostiach využitia budovy ZŠ na sídlisku Kamence (za budovou gymnázia). Touto
cestou si dovoľujeme osloviť aj vás, milí občania a podnikatelia, aby ste svojimi návrhmi
a nápadmi tiež prispeli k riešeniu problému
s chátrajúcou budovou.
Napíšte na adresu Mestský úrad KNM,
Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo
sekretariat@kysuckenovemesto.sk svoje návrhy a nápady, akému účelu by mohla budova
ZŠ slúžiť. Na základe najlepších a najefektívnejších návrhov vypracuje architekt štúdiu.
Návrhy je potrebné poslať do 31. mája.
Čistenie lesíka
Poslanec MsZ v KNM Dušan Mičian v spolupráci s Mestom KNM, Údržbou mesta, DHZ a Slovenským zväzom rybárov organizuje tradičné
čistenie lesíka pri sídlisku Kamence a nábrežia
rieky Kysuce. Čistenie sa uskutoční 22. apríla od
9.00 hod. Každý z vás môže pridať ruku k dielu
a pomôcť prírode. Lesík často využívajú na pre-

Zvesti

chcem zabezpečiť revitalizáciu horského prameňa v Hornej Skotni osadením nového žľabu a lavičky, opravou poškodených lavičiek a nefunkčných lámp verejného osvetlenia.
Ste členom komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu. Ako pracuje táto
komisia? Máte pocit, že naše mesto sa dostatočne rozvíja? Čo momentálne riešite
v rámci komisie?
V minulosti som bol členom a predsedom komisie finančnej a správy majetku. Ak by som prácu týchto komisií chcel porovnať, tak komisia
sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
pracuje oveľa efektívnejšie. Stretávame sa častejšie a operatívnejšie, napr. ak sa uvoľní nejaký
byt, treba ho predsa v krátkom čase ponúknuť
inej rodine. Táto komisia tiež rieši poradovníky
žiadostí a prideľovanie bytov, odporúča MsZ na
schválenie žiadosti na prechodný a trvalý pobyt
obyvateľov v našom meste, schvaľuje žiadosti
na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky pre
občanov, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v hmotnej núdzi a pod.
V súčasnosti členovia komisie pracovali na návrhu VZN o hospodárení s bytovým fondom

vo vlastníctve mesta KNM. Prínosom VZN je
hlavne zmena doby nájmu z jedného na tri roky
u nájomníkov, ktorí už bývajú v nájomnom byte
viac rokov a riadne si plnia všetky povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy.
Zastávam názor, že mesto sa dostatočne rozvíja
najmä vďaka dotáciám z fondov EÚ. Aj napriek
tomu pociťujem dlh voči obyvateľom hlavne
v oblasti výstavby nájomných bytov, nedostatočných kapacít v predškolských zariadeniach,
zariadeniach sociálnych služieb, v meste napríklad chýba denný stacionár pre osamelé matky
s deťmi a osamelých chorých a starých ľudí. Veľmi ma znepokojuje, že sme sa nedokázali vyrovnať s minulosťou v oblasti investičnej výstavby
a doslova sa nám rozpadávajú pred očami nedokončené investície, mám na mysli rozostavanú
budovu ZŠ na Kamencoch a plavárne. V meste
absentuje budovanie cyklotrás, chýbajú tu verejné toalety, autobusová stanica je v havarijnom
stave a pod.
Na záver všetkým čitateľom z úprimného srdca
prajem požehnané veľkonočné sviatky a veľa božích milostí od vzkrieseného Ježiša Krista.

zápach, alebo iné skutočnosti ohľadom
spaľovne odpadu spoločnosti FCC Slovensko (bývala A.S.A.):
– Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, tel. 041/507 68 16,
mail: drahomira.macaskova@minv.sk
–O
 kresný úrad KNM, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, tel. 041/7632 299,

e-mail: zuzana.simekova2@minv.sk,
ivana.copkova@minv.sk
– Inšpektorát životného prostredia Žilina: Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia: 041/507 51 13, 5075114 a Odbor
inšpekcie odpadového hospodárstva:
041/507 51 25 – 6, 8, 507 51 51

chádzky ľudia z okolitých bytoviek a psíčkari.
Občerstvenie, kofola i pivo pre účastníkov každého veku je pripravené.

visko a základnú školu, ktorú navštevujete.
Stretnutia sú zdarma.
Termíny stretnutí:
20. 4. 2017 o 14.00 hod. slovenský jazyk a literatúra (1 h), matematika (1 h)
27. 4. 2017 o 14.00 hod. matematika (1 h), slovenský jazyk a literatúra. (1 h)

Voľné pracovné miesto
Mesto KNM ponúka pracovné miesto na výkon práce: opatrovateľka v domácnosti. Kvalifikačné predpoklady a ostatné informácie:
Bc. Janka Virdzeková, MsÚ KNM, referát
sociálnych vecí a zdravotníctva, Ul. Litovelská č. 871 (budova domu kultúry), 2. posch.
č. dv. 65.
Prípravné stretnutia
Gymnázium v KNM organizuje pre záujemcov o štúdium na škole prípravné stretnutia.
Účelom stretnutí je prejsť všetky oblasti v takom rozsahu, ako budú obsiahnuté na prijímacích skúškach. Každý účastník bude mať
na stretnutí k dispozícii materiál, s ktorým
bude pod vedením učiteľa pracovať a zopakuje si svoje poznatky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Účasť je potrebné
nahlásiť e-mailom na zastupca@gymknm.sk,
vychovnyporadca@gymknm.sk alebo telefonicky na 041/421 25 74. Uveďte meno a priez-

O čom sa písalo vo
Zvestiach KNM 4/1997


Dňa 21. 2. 1997 sa v MKŠS KNM uskutočnilo vyhodnotenie najlepšieho športovca
za rok 1996. Pri tejto príležitosti bol zároveň prvýkrát odovzdaný Putovný pohár
Viliama Galvánka in memoriam. Putovný
pohár získal najlepší športovec za rok 1996
Peter Viskup, úspešný pretekár v rádioorientačnom behu.
Kto vie kedy a kde tradícia odovzdávania putovného pohára skončila? – poznámka redakcie
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dovali sa detské ihriská nielen na sídliskách ale
aj v mestských častiach, podarilo sa revitalizovať zelené plochy, vybudovala sa centrálna pešia
zóna z námestia na sídlisko Kamence (bývalá
Horná ulica). Modernizáciou prešiel dom kultúry, budova polikliniky vrátane vybavenia modernou zdravotníckou technikou, mestská športová
hala a vybudoval sa atletický ovál. Po dlhých
rokoch a mnohých jednaniach sa konečne podarilo dohodnúť s VÚC na realizácii projektu
parkovania v areáli polikliniky. V súčasnosti sa
realizuje modernizácia MŠ na Ul. 9. mája, pripravuje sa projekt zateplenia a rozšírenia MŠ
na Ul. Komenského. Na futbalovom štadióne
by malo v krátkom čase namiesto škvarového
ihriska vyrásť ihrisko s umelou trávou spĺňajúce podmienky Slovenského futbalového zväzu.
Tiež spomeniem, že na zasadnutí zastupiteľstva
8. 2. 2017 bola odsúhlasená prihláška na vybudovanie viacúčelovej športovej haly na základe
výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Osobne sa snažím dlhodobo presadiť rozšírenie
verejného osvetlenia od Lidla smerom na Kamence – Nábrežná a Kysucká ulica, ďalej z Kamencov k mostu do Poviny a na neosvetlené
ulice v časti Suľkov a Na Podstráni. V tomto roku

i
Podpora pri obnove
domu

mesto informuje

Vlastníci bytov v spolupráci so svojim
správcom KYSUCA s.r.o. dosahujú úspechy pri financovaní obnovy domov s využitím podpory zo ŠFRB
Ak majú bytové domy aj naďalej slúžiť svojmu
účelu, potrebujú vo väčšine prípadov komplexnú obnovu. Nič netrvá večne a vplyvom poveternostných podmienok a bežným opotrebovaním sa znehodnocujú aj bytové domy. Bez
kvalitne vykonanej obnovy bytového domu
sa vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome vystavujú riziku, že ich bytový dom sa
stane neopraviteľným a neobývateľným.
Aj napriek tomu, že takmer polovica bytových
domov na Slovensku už prešla obnovou, najviac v podobe zateplenia, stále sa o obnove šíria rôzne nepresné informácie. Preto skôr, ako
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome príjmu rozhodnutie o vykonávaní
obnovy bytového domu, hľadajú odpoveď na

otázku: Čo obnovou bytového domu získame?
Medzi nesporné prínosy obnovy je možné zaradiť:
• zníženie spotreby energie na vykurovanie
o 40–60 %
• predlženie životnosti bytového domu
o 25–30 rokov
• zníženie nákladov na bývanie
• bezpečnosť a zvýšenie komfortu bývania
• zvýšenie trhovej ceny bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome
• nové architektonické stvárnenie bytového
domu
Obnova bytového domu je finančne a organizačne náročný projekt. Je málo bytových domov, ktoré môžu obnovu v dome financovať
bez použitia cudzích finančných prostriedkov.
Jednou z možností financovania obnovy bytového domu je poskytnutie podpory formou
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
(ŠFRB). Výhodou takéhoto financovania obnovy je:

Poskytnuté úvery zo ŠFRB v rokoch 2015 – 2016 na obnovu bytových domoch v správe
KYSUCA, s. r. o.
Bytový dom

Obnova bytového domu v rozsahu

úrok

Murgašova 615

Zateplenie bytového domu, výmena spoločných rozvodov vody
a iná modernizácia

0,0 %

Dlhomíra Poľského 687

Zateplenie bytového domu, výmena rozvodov vody a iná
modernizácia

0,0 %

Clementisova 1033

Zateplenie bytového domu, výmena rozvodov vody a iná
modernizácia, výmena výťahu

0,0 %

Vajanského 1129

Zateplenie bytového domu, výmena rozvodov vody a iná
modernizácia, výmena výťahu

0,0 %

Murgašova 689

Výmena spoločných rozvodov vody, elektriny

0,5 %

ČSA 1302

Zateplenie bytového domu, výmena spoločných rozvodov vody,
plynu a iná modernizácia

0,0 %

Mesto s predpokladom
stabilného rozvoja
Národné informačné stredisko Slovenskej
republiky, a.s. zaslalo Mestu Kysucké Nové
Mesto výsledok hodnotenia zameraného na
slovenské obce a mestá. 2 926 slovenských obcí
a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky

Dni čistoty mesta
Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a. s.,
Žilina organizuje v dňoch 31. 3. – 4. 4. 2017
Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude
možné likvidovať komunálny odpad, nie
elektronický šrot! Na zvoz komunálneho
odpadu budú pristavené veľkokapacitné
kontajnery označené firmou T+T, a. s.,
v čase do 12.00 hod.
Dňa 31. 3. – 1. 4. (piatok – sobota)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca, s. r. o.)
Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)

• výška úrokovej sadzby od 0,00 %
• garancia úroku počas celej doby splácania
úveru
• poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
• mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 €
• kontrola realizácie, dodržiavanie technických noriem a postupov
Milióny Eur, ktoré ŠFRB v predchádzajúcich
rokoch vyčlenil na podporu obnovy bytových
domov, pomohli mnohým vlastníkom bytov
a nebytových priestorov v bytových domoch
na Slovensku. Podpora prichádza aj v roku
2017, program prijímania žiadostí o peniaze
zo zdrojov ŠFRB je spustený.
KYSUCA, s. r. o., správcovská spoločnosť bytových domov má znalosti a skúsenosti pri podávaní žiadosti o poskytnutie podpory. V rokoch
2015–2016 predložila fondu žiadosti pre 6 bytových domov v jej správe v celkovom objeme
úverov vo výške 990 540,00 €. Všetky žiadosti
boli kladne posúdené a bytovým domom boli
úvery zo ŠFRB poskytnuté.
Aj v roku 2017 bude KYSUCA, s. r. o., pokračovať v spracovávaní podkladov pre podanie
žiadosti o úver zo ŠFRB pre tie bytové domy,
ktoré o túto formu financovania obnovy prejavia záujem. V súčasnosti prebieha príprava
pre 5 bytových domov. Je teda na vlastníkoch
bytov a nebytových priestorov, či sa pridajú
k tým vlastníkom, ktorí uvažujú o obnove bytového domu s využitím možnosti jej výhodného financovania. Za týmto účelom sme pripravení poskytnúť svojim klientom kvalifikované
odpovede, a to nielen na otázky súvisiace s financovaním obnovy bytového domu, ale aj na
všetky ostatné otázky spojené s obnovou.
Zuzana Smolková

boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou
silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
Za rok 2016 bolo mesto Kysucké Nové
Mesto vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja.

Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie
a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo
udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto
hodnotenia, predstavuje 30,2 %. Vyhodnoteným obciam a mestám bola v hodnotiacom
a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.

Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (byt. dom č. 1054)
Ul. Benkova (byt. dom č. 2751)
Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)
Ul. ČSA (byt. dom č. 1190)

ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)

Dňa 3. – 4. 4. 2017 (pondelok – utorok)
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
Dubie
Oškerda Dom kultúry
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)

Mesto KNM žiada
občanov, aby odpady, ktoré sú zbierané počas Dní čistoty
mesta, neboli umiestňované na verejných
priestranstvách až do nasledujúceho zberu
na jeseň 2017! Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme! Zber elektroodpadu je naplánovaný na mesiac máj, o termínoch budeme verejnosť informovať.
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Študenti zo Školského internátu Nábrežná v KNM sa jedno februárové popoludnie
rozhodli navštíviť galériu. Každý deň prechádzame bez povšimnutia okolo budovy,
v ktorej sa nachádza obrazová galéria kysuckého rodáka Pavla Mušku. Sme z rôznych končín Slovenska a bolo by smutné,
aby sme nevedeli nič o známych osobnostiach mesta, kde sme študovali. Dohodli

Knižný mesiac marec
Počas mesiaca marec knižnica zrealizovala viac ako 4 desiatky podujatí. Zážitkové
čítanie patrí medzi najobľúbenejšie formy
podpory čitateľskej gramotnosti. A tak sa
mohli deti z MŠ a žiaci zo ZŠ stretnúť v knižnici napríklad s vílami. Víly sprevádzajú
každého z nás počas života a v rozprávkach
majú svoje pevné miesto a dôležitú úlohu.
Knihovníčky nezabudli ani na vílu, s ktorou
sa prváčikovia teraz stretávajú najčastejšie,
a tou je Zúbková víla. Do knižnice tak prišla
dentálna hygienička Renáta Kastanarasová
deti poučiť o základných pravidlách správnej starostlivosti o zuby, ktoré im narastú
po vypadaní tých mliečnych.
O pár dní na to priletela do knižnice včielka Maja. Porozprávala deťom o tom, že ich
škôlka je podobná včeliemu úľu. Dozvedeli
sa tiež, že od včielky Maji sa majú možnosť
naučiť empatii a dobrosrdečnosti. Maja sa
totiž nekamarátila len so včielkami, ale so
všetkými chrobáčikmi na lúke a nepozerala
sa na to, ako vyzerajú, alebo či majú dobré

Na univerzite
v Ružomberku
Milé prijatie, priateľská atmosféra, dobrota v srdci, láskavé pohľady, nevyčerpateľná
ochota, ústretovosť, ľudskosť, nové vedomosti, zábava… to všetko bolo
venované nám, žiakom I. AG zo
Spojenej školy v KNM na akademickej pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Festival plný hudby
(pokračovanie zo str. 1)
val. Pred samotným začiatkom I. kategórie
bola základnou umeleckou školou udelená
cena In memoriam p. Miroslavovi Košnárovi – zakladateľovi tohto festivalu, ktorú si
z rúk p. riaditeľky Mgr. Evy Králikovej prevzal jeho syn Mgr. Igor Košnár. Bola to práve jeho myšlienka, aby sa v KNM pozdvihol
tak vznešený a obľúbený nástroj akordeón
a stretávali sa tu mladí umelci z celého Slovenska, ba i zahraničia.

Zvesti

a zlé vlastnosti. Aby
dopoludnie strávené
v knižnici bolo dokonalé, prišiel ujo včelár
Miroslav Káčerík, aby
im porozprával o živote včiel v skutočnom úli.
Deň ľudovej rozprávky sa konal 16. marca. Pavol Dobšinský
podobne ako bratia
Grimmovci správne
pochopili, že ak by ľudové rozprávky nenapísali do kníh, tak by sa na niektoré zabudlo. Deti počas dopoludnia nakukli do
sveta rozprávok a praktickými činnosťami
rozkrútili kolovrátok a roztriedili hrach od
fazule tak, ako Popoluška.
Čítaním rozprávky O troch grošoch sa to
začalo. Žiaci sa dočítali, ako starý chudobný
človek hospodáril s troma grošmi. Vedieť,
ako hospodáriť, je v dnešnej dobe dôležité
a ešte dôležitejšie je položiť si otázku, že
či to, čo naozaj chcem aj naozaj potrebu-

jem. Porozprávali
sme sa o histórii
peňazí a o obchodovaní prostredníctvom výmenného
obchodu,
načreli sme tiež do
stredovekého obchodovania spojeného so zámorskými plavbami
dobyvateľov ako
bol Marco Polo
alebo Vasco de Gama. A aby neostalo len
pri čítaní a rozprávaní, žiaci mali možnosť
vyrobiť si papierovú peňaženku a odniesť si
ju domov.
Uskutočnilo sa i kreatívne stretnutie na
tému Zabudnuté remeslá. Začiatok podujatia patril prezentácii tých najznámejších
a najzaujímavejších remesiel. A aby si jedno z nich mohli školáci i vyskúšať, zavítal
k nám drotár Milan Palčisko. Všetkých zaujal svojím rozprávaním a šikovnosťou.
J. Hrubá, S. Malíková

Začali sme na katedre geografie profesionálnymi prezentáciami a aktivitami na vysokej
odbornej úrovni, neskôr sme navštívili Ústav
sociálnej práce. Po odbornom výklade nás
rozdelili do skupín kvôli realizáciám rôznych
zaujímavých aktivít. Špičkovo zariadené laboratóriá pripravené na všakovaké „hókusy – pokusy“ čakali na
nás na katedre biológie. Posledným
kamienkom v mozaike návštevy sa

stala prehliadka modernej dominanty Katolíckej univerzity – unikátnej, špičkovo vybavenej knižnice. Impozantnou a dômyselne
navrhnutou stavbou sme sa kúsok po kúsku
približovali k svetu žurnalistov na najvyššom
poschodí knižnice. Očarení sme obdivovali novučké mediálne centrum s televíznym
a rozhlasovým štúdiom.
logisti z I. AG, J.K.

Súťažilo sa v sólovej hre na akordeóne,
heligónke, digitálnom akordeóne a tiež
komornej hre na akordeón. Akordeónisti z pätnástich ZUŠ si porovnali svoje sily
a absolútnym víťazom sa stal žiak zo ZUŠ
Bojnice Mário Gecašek. Naši žiaci sa tiež
môžu popýšiť umiestnením. Z triedy
Mgr. Ivana Hudeca získal zlaté pásmo Matúš
Hodas a z triedy Mgr. Silvie Vyšinskej sa
umiestnila v striebornom pásme Sofia Bajánková a Kristína Cesneková. V kategórii
heligónka sa z tr. p. uč. Mgr. Jaroslavy Jelinkovej umiestnil v zlatom pásme Ondrej

Žucha a striebornom pásme Pavlína Belešová, Simona Marušová, Viktória Šedová,
Adam Šimčisko a Martin Tomáš.
Na záver festivalu bola pri odovzdávaní
cien udelená aj mimoriadna cena pre najlepšieho pedagóga. Toto ocenenie si prevzal
Mgr. Oto Mello zo ZUŠ Bojnice, dlhoročný
účastník tejto súťaže, výborný pedagóg
a hudobný skladateľ. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na XVI. ročník festivalu.
ZUŠ Kysucké Nové Mesto
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sme si stretnutie. Srdečne nás prijal sám
autor p. Muška. Pútavým rozprávaním nám
priblížil svoju umeleckú dráhu. Spomenul
i svoje začiatky, porozprával nám o svojich
úspechoch doma i v zahraničí. Previedol
nás aj svojím ateliérom, obdivovali sme
jeho výtvarné práce. Skonštatovali sme,
že toto popoludnie sa nieslo v príjemnej
atmosfére a všetci sme mali plnohodnotný
zážitok.
ŠI A. Číčalová

Návšteva galérie

Provízor (správca) Budatínskeho panstva
Ján Michalóczy v roku 1704 zosumarizoval
urbárske príjmy panstva. Z tohto zdroja sa
dozvedáme, že v uvedenom roku bola v Dubí
jedna škultétska (škultét = osadník s určitými privilégiami) usadlosť, za ktorú sa odvádzalo 15 florénov (zlatých). Okrem toho sa
spomínajú aj tri sedliacke usadlosti, ktoré sa
ešte delili na podiely (polovičné, štvrtinové).
Z týchto podielov boli viac ako tri opustené,
zo zvyšných sa platili dovedna 2 florény.
V roku 1715 bol v Uhorsku prijatý zákon
o pravidelnom (stálom) vojsku, ktoré malo
byť financované z každoročne vyberanej
vojenskej dane. Pre jej rozvrhnutie bol vykonaný súpis daňovníkov. Ten bol vôbec
po prvýkrát spísaný menovite po jednotlivých
obciach. Z tohto súpisu sa dozvedáme mená
dvanástich daňovníkov z Dubia: Martin Dubanský, Andrej Dubanský, Juraj Borak, Ján
Hocza, Juraj Jakubek, ďalší Juraj Jakubek,
Martin Pastierik, Ján Pastierik, Ján Duban,
Ján Lokša (Luxa), Ján Lokša ml. a Gregor
Valášek. Druhé sčítanie prevedené za rovnakým účelom prebehlo o 5 rokov neskôr
v roku 1720 a počet daňovníkov sa znížil na
5: Martin Dubánsky, Juraj Borák, Juraj Jakubek, Martin Pastierik (Pasztorek) a Ján Lokša
(Loxa). Treba však podotknúť, že druhý súpis
bol vykonaný pre spresnenie a odstránenie
rozdielov z dôvodu nespoľahlivosti pôvodného súpisu z roku 1715.
Z roku 1733 pochádza záznam o Hrošovskej
škultétskej usadlosti v Dubí, ktorú vlastnil
jeden z najbohatších obyvateľov Dubia Juraj
Borak so synmi Andrejom a Adamom a Jurajom mladším. O ich majetkových pomeroch
vypovedá výpočet hospodárskych zvierat chovaných na usadlosti. Boli to 4 kone, 2 býky,
6 kráv, 4 jalovice a 10 oviec. Za usadlosť platili
Borákovci cenzus (majetková daň, nájomné)
15 florénov, ktoré boli vyrubené na základe
ustanovení panského urbára z roku 1699.
Druhou škultétskou usadlosťou v Dubí bola
Jakubkovská v držbe Andreja Pastierika a Juraja Sovika s cenzom 12 florénov, treťou potom Lokšovská, o ktorú sa delili Juraj Lokša,
Martin Lokša, Michal Lokša a Juraj Borak

a odvádzali za ňu 8 florénov. Okrem spomínaných troch škultétskych usadlostí sa spomína
i jedna želiarska usadlosť – Molovská, ktorá
však bola opustená. Pre potreby budatínskeho panstva bol v Dubí i panský mlyn.
V 18. storočí sa už Dubie dostalo z archívnych listín aj do prác celouhorského ba až
európskeho významu. Od konca 2. dekády až
do svojej smrti v roku 1749 pracoval na svojom monumentálnom diele Notitia Hungariae novae Historico-geographica (Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku)
významný uhorský polyhistor a vzdelanec
Matej Bel, rodák z Očovej. Opis Trenčianskej
stolice knižne vydať za svojho života nestihol,
zachoval sa však v rukopisnej forme. O Dubí
sa zmieňuje v stati o dedinách Horného slúžnovského okresu. Píše: „Dubie je skromná dedina, nachádzajúca sa pod kopcami asi míľu
západne pod Kysuckým Novým Mestom.
Patrí do rovnakého panstva (Budatín) ako
predchádzajúca dedina (Nesluša), ale pôdy
má málo a je neúrodná“. Okrem toho je osada
spomenutá i v stati O hradoch Horného slúžnovského okresu, konkrétne v zozname obcí
patriacich k panstvu Budatín.
V druhej polovici 18. storočia, konkrétne v rokoch 1764 až 1787, prebehlo v reakcii na pokrok vo vojnovej stratégii i samotnom spôsobe
vedenia vojenských operácií Prvé vojenské
mapovanie Habsburskej monarchie. Okrem
samotných kartografických mapových vyobrazení boli súbežne vytvorené i vojenské geo
grafické opisy terénu, v ktorých zememerači
v písomnej forme zaznamenali všetky dôležité poznatky o skúmanej lokalite. O Dubí sa
dozvedáme, že leží po stranách malého potoka, ktorý počas suchých období vysychá. Poniže dediny pri potoku sa nachádzala krovím
zarastená bažinatá priekopa. Ďalšia bažina sa
nachádzala na lúkach pri ceste z Kysuckého
Nového Mesta na Rudinu. Nad Dubím sa spájali dve cesty vedúce smerom do Kysuckého
Nového Mesta. Mali nekvalitný hlinitý povrch posiaty výmoľmi. Od spomínanej spojnice bol už povrch piesčitý a podstatne kvalitnejší. Ďalšia cesta viedla do Rudiny a mala
stabilné hlinito-piesčité podložie. Táto komunikácia bola až na niekoľko jám dobre prejazdná. Za daždivého počasia bol neprejazdný
cestný úsek vedúci popod bližšie neurčený
strmý kopec mäkkým lúčnym porastom. Po-

Milí čitatelia,
z dôvodu prípravy publikácie o Dubí pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky
vás žiadame o pomoc. Ak máte doma fotografie, rôzne dokumenty (výpisy z matrík, vysvedčenia, legitimácie, zmluvy, diplomy, čestné uznania a vyznamenania, úradné listiny,

korešpondenciu s dokumentárnym charakterom, staršie tlačoviny so zmienkami o Dubí
atď.) a artefakty týkajúce sa histórie a súčasnosti Dubia, prosíme vás o ich poskytnutie na
spracovanie do publikácie. Pre tie isté účely
potrebujeme získať informácie o priezviskách
používaných v Dubí na prelome 19. a 20. sto-

DUBIE 1367 – 2017
650. výročie prvej písomnej zmienky (4)

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE

18. storočie

Dubie na výreze z mapy z 1. vojenského
mapovania
slednou spojnicou bola cesta dolinou Neslušského potoka (Nislaussaer Thal) k poštovej
hradskej, na ktorej sa nachádzal malý závoz,
ktorý sa však dal obísť, inak bol úsek vcelku
dobre prejazdný. Nad dedinou a jej chotárom
sa týči niekoľko kopcov, z ktorých sa dá dobre
kontrolovať situácia na okolí.
Obec sa spomína i v Geograficko – historickom lexikóne Uhorska Johanna Matthiasa
Korabinského z roku 1786, kde sa píše:
Dubje, slovenská (etnograficky pozn. aut.)
obec v Trenčianskej župe, ¼ míle od Kysuckého Nového Mesta severozápadne (správne juhozápadne pozn. aut). Patrí k panstvu
Budatín. Za týmto popisom sa nachádza piktogram znamenajúci katolícky kostol. Keďže
možnosť, že by v Dubí stál kostol môžeme
smelo vylúčiť, môže sa spomínaný symbol
vzťahovať na nejaký menší sakrálny objekt,
napríklad kaplnku alebo zvonicu. Existenciu
kaplnky v spomínanom období v obci nemáme podloženú, avšak dodnes tu stojí stará
zvonica so zvonom z roku 1846.
Mário Janík
Kysucké múzeum

Použitá literatúra:
BEL, Matej : Trenčianska stolica. Čadca : Kysucké múzeum, 2013.
KURUCÁROVÁ, Jana : Dubie. In Zborník
Kysuckého múzea 10/2006. Čadca : Kysucké
múzeum, 2006.
TURÓCI, Martin : Historická topografia Kysúc.
Kysuce na mapách Prvého vojenského mapovania (1763 – 1787). Čadca : Kysucké múzeum,
2010.

ročia. Aj každá maličkosť obohatí knihu či nasmeruje autora k ďalším informáciám.
Kontakt na autora:
Mário Janík,
janikmario00@gmail.com
alebo
0911/033 962.
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Gymnázium podporuje
športové talenty
(pokračovanie zo str. 1)
majstrovstvách SR obsadili krásne tretie
miesto. Zároveň sa dostala do slovenskej reprezentácie na majstrovstvá sveta junioriek
v kanadskom Belleville. Florbalu sa venuje
od roku 2011. Po skončení základnej školy
najskôr navštevovala Bilingválne gymnázium v Čadci. Táto škola jej však nevytvárala
vhodné podmienky na šport, preto v treťom
ročníku prestúpila na Gymnázium v KNM.
Florbalové tréningy má trikrát do týždňa
v poobedňajších hodinách a ligové zápasy
sa konajú väčšinou cez víkend. Sarah absolvovala v treťom ročníku viacero sústredení
na Slovensku i v Čechách, počas ktorých sa
vyberali florbalistky do reprezentácie. Aj
následne sa zápasy konali počas bežných
dní, a tak na vyučovacích hodinách chýbala.
Preto jej naše gymnázium umožnilo študovať podľa individuálneho študijného plánu.
Momentálne liga skončila, a tak má dostatok času na prípravu na maturitnú skúšku.
Sarah si pochvaľuje prístup školy aj pedagógov, je vďačná za takúto podporu, pretože
z vlastnej skúsenosti vie, že v inej škole by

to tak nemuselo byť. Podala si prihlášku na
vysokú školu, no naďalej chce byť hráčkou
tímu v našom meste.
O hokejových úspechoch Michala a Miloša
Romanovcov sme písali vo februárových
Zvestiach KNM. Michal je v maturitnom
ročníku a nemá to ľahké. Väčšinu času
trávi hokejom: posilňovňa, tréningy, regenerácia… S bratom bývajú v Třinci so
svojimi spoluhráčmi. Tiež má vypracovaný
individuálny študijný plán, keď má trochu
voľna, venuje sa štúdiu. Zároveň oceňuje
pomoc pedagógov, ktorí mu radi poskytnú
doučovanie, alebo cez internet mu zašlú
návody, príklady a výklad učiva, ktorému
nerozumie. Prioritou v jeho živote je šport,
ale v súčasnosti aj maturitné skúšky. Ako
hovorí Michal, ich tím vypadol z play off,
a tak mal momentálne dostatok času na
prípravu na skúšku dospelosti. Hoci, ako
sám tvrdí, občas je to ťažké donútiť sa sadnúť si k učebniciam. Má v pláne pokračovať
v štúdiu na VŠ v Ostrave. Minulý rok získal
Michal za svoje dosiahnuté úspechy aj ocenenie mesta na Deň študentstva.
Jeho brat Miloš je v druhom ročníku. Získal skúsenosti s individuálnym plánom už

v 9. ročníku na ZŠ Nábrežná. Tvrdí, že má
trošku výhodu oproti staršiemu súrodencovi, ktorý ho vlastne už pripravil na to, ako
to bude prebiehať a aj u pedagógov to mal
o to jednoduchšie, že boli na neho pripravení. A keďže často v škole nie je, tvrdí, že
vždy sa do nej teší, predovšetkým na super
školský kolektív.
Minuloročný najrýchlejší slovenský maratónec a polmaratónec Juraj Vitko je tiež
bývalým študentom gymnázia. Študoval tu
v rokoch 2001 až 2005. Sám potvrdí, že už
vtedy na škole existovala možnosť študovať podľa individuálneho plánu, čo mu veľmi pomohlo venovať sa behaniu a zároveň
zmysluplne študovať na gymnáziu. Neskôr
pokračoval v štúdiu na Vysokej skole ekonomickej v Prahe. „Aj touto formou by som
sa chcel za všetko poďakovať Gymnáziu
v KNM“, hovorí Juraj Vitko.
Gymnázium v KNM dokazuje, že vie vytvoriť svojim študentom vhodné podmienky,
aby sa mohli aktívne venovať športu, v ktorom dosahujú vynikajúce výsledky a rozvíjať svoj talent.
D. Š.

RIEKOU KYSUCOU
Teodor Bráciník, Stanislav Cigánik a Ondrej
Tulec túto zimu absolvovali adrenalínový
lyžiarsky prechod po zamrznutej rieke Kysuca. Najskôr na skúšku z Kysuckého Lieskovca po KNM. Druhá cesta viedla z Oščadnice po povinský most. Celý článok o ich
bežkovaní po zamrznutej rieke nájdete na
webovej stránke mesta.

POĎAKOVANIE

Zvesti

Dňa 14. 2. 2017 nás navždy opustila naša
milovaná manželka, mama, dcéra, sestra,
švagriná a krstná mama
Mgr. Gabriela KUDLOVÁ rod. Fabčinová
Úprimne ďakujeme príbuzným, známym,
priateľom a susedom za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme pánovi
dekanovi Holbičkovi, Mgr. Alenke Ďuriakovej
ako i pohrebnej službe a riaditeľke
Mgr. Š. Vnukovej za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manžel, syn, mama a brat s rodinou.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým
spolupracovníkom a známym za prejavenú
úprimnú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s našou milovanou
Karolínou MAŽGÚTOVOU,
ktorá nás opustila dňa 7. 3. 2017 vo veku
73 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
vedeniu mesta za dôstojnú rozlúčku s naším
drahým otcom, dedkom a pradedkom
Viktorom ŠTEININGEROM,
ktorý nás opustil dňa 15. 2. 2017
Smútiaca rodina.

Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť a účasť na
poslednej rozlúčke s našim otcom a bratom
Jánom JUGOM z Rudinskej,
ktorý nás opustil 7. 3. 2017 vo veku 66 rokov.
S láskou deti a ostatná smútiaca rodina.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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SPOMIENKY
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Vás, rodičia, nám spomienky v srdciach
navždy ostanú.
Dňa 27. 3. 2017 sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia nášho milovaného
Jozefa DADAJA z Poviny
a
dňa 17. 4. 2017 si pripomíname 9. výročie
úmrtia
našej milovanej
Vincencie DADAJOVEJ z Poviny
S láskou spomínajú dcéry Alena a Viera
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Pani Zlatica TABAKOVÁ, rod. Jaššová,
obyvateľka KNM, by sa 22. 4. 2017 dožila
110 rokov.
Spomíname, dcéra Anna s rodinou.

Drahí rodičia,
kto ich mal rád, nezabudne. Žijú v srdciach
tých, ktorí ich milovali.
Dňa 6. 4. 2017 si pripomíname 7. výročie
úmrtia našej drahej mamičky
Marienky ŠEVECOVEJ, ktorá nás opustila
vo veku 79 rokov.
Dňa 8. 4. 2017 si pripomíname 89. narodeniny
nášho otca
Jozefa ŠEVECA,
ktorý nás opustil vo veku 38 rokov.
S láskou v srdci na Vás, drahí rodičia,
spomínajú dcéry Marta a Danka s rodinami,
vnuk Marek, Filip a Martin.

Dňa 29. 3. 2017 by sa bola dožila 80 rokov naša
drahá mamička a babka
Margita MARTINČEKOVÁ
S láskou spomína najbližšia rodina.

Dňa 31. 3. uplynulo 11 rokov, čo nás navždy
opustil bez slova rozlúčky
Gejza SCHILLER, milovaný manžel,
starostlivý otec a starý otec.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte
s nami.
Spomína celá rodina.

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 11. 2. 2017 sme si pripomenuli nedožité
60. narodeniny nášho milovaného syna a brata
Jána CHVASTEKA
a zároveň 12. 4. 2017 si pripomenieme
nedožité 85. narodeniny môjho manžela
a nášho otca
Milana CHVASTEKA
S úctou a vďakou spomína celá rodina.

Ani po 3 rokoch bolesť neutícha
a slza v oku nevysychá.
Veľakrát už slnko zapadlo,
tisíc sĺz nám z oka vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Nikto netušil, čo je žiaľ, len ten však vie,
komu Pán Boh najbližšieho k sebe vzal.
Zostali už len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu celej našej rodiny.
Dňa 14. 3. 2017 sme si pripomenuli 3. smutné
výročie, čo nás navždy opustil môj manžel,
otec, starý otec, svokor
Anton BAJÁNEK z Kys. Nového Mesta
S úctou v srdci spomínajú a nezabúdajú
manželka Milka, 2 dcéry, 2 synovia, vnúčatá,
zať a ostatná rodina.

Bolesťou unavení tíško ste zaspali,
zanechajúc všetkých, čo Vás radi mali.
Aj keď ste odišli a niet Vás medzi nami,
v našich srdciach žijete stále s nami.
Dňa 25. 4. 2017 si pripomenieme 5. smutné
výročie úmrtia
Oldřicha SÍTKA z Nesluše
a dňa 17. 5. 2017 si pripomenieme 15. smutné
výročie úmrtia
Jaroslava SÍTKA z Nesluše
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 7. apríla 2017 si pripomíname 10. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Emil HAŽÍK z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku s nami.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry,
zaťovia, vnučky a vnuci.

Zvesti
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SPOMIENKY

INZERCIA

Čas plynie, smútok ostáva…
Dňa 14. 3. 2017 uplynul rok, čo nás navždy
opustil
Ing. Dominik VARMUS
S láskou a úctou spomínajú tí, ktorí ho mali
radi – družka Helenka Drončovská s celou
svojou rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami
tichú spomienku.

 Kúpim RD v KNM. Nie som RK. Tel.: 0905/251 992
 	Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky,
robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu,
tel. 0907/181 800
 	Darujem za odvoz zachovalú obývaciu zostavu Venuša +
válendu. 0908/206 896

OPUSTILI NÁS

Pavol MALÍK
Vilma STAROŇOVÁ
Vilma DRŠMANOVÁ
Oľga DANAJOVÁ
Anna KANDRIKOVÁ
Vilma HOLTÁNOVÁ
Jozef VÁPENÍK
MUDr. Vladimír ROUBAL
Milan ŠIŠKA
Karolína MAŽGÚTOVÁ
Zuzana PALARCOVÁ
Vilma TOMČIAKOVÁ
Jozef JAROŠÍK
Ing. Jozef PLEVKO

Samuel Bestvina,
Nina Bielas,
Nina Sucháňová,
Samuel Hreusík,
Lukáš Čerešník,
Jozef Holubčík,
Viliam Melicherčik,
Adam Pavol Šiška,
Filip Móric
a Richard Móric (dvojčatá).

MANŽELSTVO UZAVRELI

Dňa 24. 4. 2017 si pripomenieme 4 roky
od úmrtia môjho drahého manžela, otca,
dedka
Viliama BUGÁŇA z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomína manželka, 3 dcéry
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 4. 4. 2017 si pripomíname 10. výročie, čo
nás navždy opustil
Rudolf MÁČEK z Rudiny
S láskou a úctou spomínajú manželka Žofia,
dcéra Viera a syn Jaroslav s rodinami.

Zvesti

61 rokov
93 rokov
80 rokov
92 rokov
96 rokov
84 rokov
66 rokov
82 rokov
65 rokov
73 rokov
54 rokov
87 rokov
89 rokov
54 rokov

NARODENIE DETÍ

20. 4. 2017 si pripomenieme nedožitých
80 rokov našej maminy, babky, prababky
Vlastičky VAVROVEJ

a 9. 5. 2017 nedožitých 81 rokov nášho otca,
dedka, pradedka
Róberta VAVRU
Spomíname – dcéry Milka, Jarka s rodinami
a syn Peter.
Chýba nám Váš úsmev.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie, smútok ostáva,
tá strata v srdci a bolesť neprestáva.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Teraz spíš večným snom,
tmavý hrob je Tvojím domovom.
Neplačte, že som Vás opustila, odpočinok mi
prajte
a v srdci večnú spomienku si na mňa
zachovajte
Dňa 17. 3. 2017 sme si pripomenuli 3. smutné
výročie úmrtia manželky
Heleny LUTIŠANOVEJ z Kys. N. Mesta
S láskou a úctou spomínajú manžel s rodinou.

Peter Tomica a Stanislava Bartovičová

Dňa 25. 4. 2017 uplynie jeden rok, čo nás
opustila naša drahá a milovaná
Vlasta SLÚČIKOVÁ, rod. Flachsová
V našich srdciach však žije naďalej.
Tí, ktorí ste ju mali radi, venujte jej tichú
modlitbu a spomienku.
Smútiaca rodina.
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Správne znenie tajničky z čísla 3/2017 znie:
„… pravým kameňom múdrosti.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Eva Klobušická, Revolučná 1344, KNM – 6,00 €, 2. Viera Smiešková, Snežnica 274 – 5,00 €, 3. Dagmar

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

aba, Anaa,
kea, oar,
asent

platina
(zn.)

umelý
jazyk

Škulcová, Clementisova 1350, KNM –
3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ
KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci,
prípadne predchádzajúci pracovný deň.
Správne znenie tajničky z čísla 4/2017 spo-

patriaci
Emke

súboj

beduínsky
plášť

vojenské
učilište
(skr.)

Anno
Domini

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 4. 2017.

4. časť
ostrov
tajničky v Polynézii

zlý duch

kto
predáva

EČV Žiliny

3. časť
tajničky

enemy
(skr.)
Chaplinova
manželka

druh
autor
krížovky: divadelný papagája
Jaroslav
záves
1. časť
Jablonský
tajničky

Rím
(pôv.)

brošne,
po česky

keď

malé dieťa

prebral sa
k životu

klások

kód
v mobile

hrdlo

sodík (zn.)

ako

nit,
po česky

veslo, po
anglicky

holo

kleslo

EČV
Komárna

nono

2. časť
tajničky

EČV
Krupiny

astát
(zn.)

vojenský
odvod
(zastar.)

plošná
miera

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



4

Sienkiewicz: Komu je … dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

4

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2017 znie: „rolničky“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Adriana Hrubá, Sládkovičova 1206, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do
17.00 hod., najneskôr do 30. 4. 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. 4. 2017,
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. Nástroj na pílenie.
2. Bály.
3. Okrídlený kôň.
4. Predná časť lode.
5. Ľudový tanec.
6. Česká metropola.
7. Náplň do jedla.
8. Nožná páka.

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

Zvesti
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ZUŠ v KNM
Fašiangová harmonika sa pomaly stáva
„značkou“ ZUŠ v KNM. V programe rozdelenom na dve časti sa postupne obecenstvu
predstavilo takmer 60 účinkujúcich. Najskôr
sa na javisku vystriedali tri desiatky detských
interpretov. Medzi najmladších účinkujúcich
patrili škôlkari Filipko Holtán a Natálka Baničiarová.
Hlavný program otvoril heligónkový súbor
žiakov ZUŠ pod vedením Mgr. Jarky Jelínkovej. Súbor a aj sólisti už stihli absolvovať počas
roka množstvo vystúpení a s úspechom účinkovali na festivaloch, súťažiach i v TV Šláger.

MŠ Komenského
Z MŠ Komenského sa 23. 2. ozývala hlasná
hudba a smiech detí. Celá škôlka sa premenila na miesto plné fantázie, kde princezné
z rozprávok tancovali spolu s bájnymi bojovníkmi a strašidielkami, zvieratká z lesa sa
prechádzali s mimoňmi, autíčkami či veselým

Následne sa predstavilo 12 hudobných čísel dospelých muzikantov
jednotlivcov i hudobných zoskupení. Na javisku sa
tento rok vystriedali súbory zo širokého okolia od
Turzovky po Horný Vadičov a najvzdialenejším účastníkom bola hudobná skupina Podzoborskí heligonkári z Nitrianskeho kraja.
Symbolickú cenu pre najstaršieho účastníka si

odniesol kysucký muzikant Ing. František
Tichý.
Poďakovanie
patrí
predovšetkým organizátorovi hudobného stretnutia, ktorým
je Základná umelecká
škola v KNM v spolupráci s mestom
KNM a Občianskym združením pri ZUŠ KNM
a všetkým sponzorom, ktorí prispeli na realizáciu tohto hudobného projektu.

šaškom, víly sa zabávali s pirátmi, kovbojmi
a pavúčími mužmi. Deti sa zabávali a tancovali celé dopoludnie, pochutnávali si na dobrotách, ktoré pripravili rodičia a tety kuchárky.
Zahanbiť sa nenechali ani p. učiteľky, ktoré
boli prezlečené v originálnych kostýmoch.
I. Martinská

ktorú zabezpečil ujo Peter. Všetci sa občerstvili bylinkovými čajmi a minerálnou vodou Zlatá studňa, získanou od sponzorky Alžbetky.
Vynímali sa tu i doma upečené koláče, bábovky. Vďaka patrí všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, hudobníkom
i rodičom.
Angela Slivková

MŠ 9. mája
Vo štvrtok 23. februára sa škôlka zmenila na
začarovanú rozprávkovú krajinu, v ktorej sa
objavilo množstvo fantazijných postáv i postavy zo zvieracej ríše. Plesajúce a rozosmiate
masky prechádzali budovou v sprievode ľudovej hudby na čele s dvoma harmonikármi
Dankom Kubíkom, Stankom Svrčkom, Štefkou Martinkovou s veľkou basou a našou kolegyňou Darinkou Svrčkovou s ozembuchom.
Deti potom pokračovali v balónovej diskotéke,

ZŠ Clementisova
Aj tento rok 24. februára pod vedením pani
vychovávateliek a triednych pani učiteliek zavítal k nám medzi deti zo Školského klubu pri
ZŠ Clementisova karneval. Chodba sa rozjasnila farebnými girlandami, stuhami, balónmi

Gymnázium KNM
V piatok 24. februára sa na gymnáziu konal
Deň slovenskej kultúry. Hlavnou úlohou každej
triedy bolo pripraviť nejaké jedlo pre ostatných.
Študenti to poňali naozaj kreatívne, na stoloch
sme mohli nájsť nielen placky a jednohubky, ale
aj bezlepkové lievance či koláče s názvom Lenivá žena. Tam sa však zadanie nekončilo, jeho
ďalšou časťou bolo vypočítať, koľko kilometrov dané suroviny prešli, kým skončili v našich
chutných
výtvoroch.
„Išlo o to,
aby si žiaci
uvedomili,
že
majú
používať
hlavne
slovenské
v ý r o b k y.

Zvesti

a triedy ožili detskou vravou a veselou hudbou. V originálnych maskách sa zišli rytieri,
víly, piráti, čarodejnice, šašovia, motýliky ba
aj kovboji. Po úspešnej prezentácii masiek detí
skvelú atmosféru doplnili zábavné súťaže, kde
si masky navzájom zmerali silu v zručnosti

a šikovnosti. V triedach bolo pripravené občerstvenie. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom
pri zabezpečení kostýmov, tvorivým mamičkám za trpezlivosť pri pečení dobrôt a rade
školy za finančnú pomoc.
(foto na titulnej strane)

Predišlo by sa tak globálnemu problému znečisťovania životného prostredia, ktorý súvisí
s importom a exportom tovaru. Trieda s najvyšším počtom nameraných kilometrov teda
obstála najhoršie,“ vysvetlila nám pani učiteľka
Kormanová.
Slováci si svoje folklórne dedičstvo príkladne
udržiavajú, piesne, hudba a tanec sa prenášajú
z generácie na generáciu. Dôkazom pre divákov boli bravúrne vystúpenia študentov. Hrou
na harmonike sa predstavil malý syn pani učiteľky
Čurajovej. Folklórne tance striedali ľudové piesne
a zaznela aj o niečo modernejšia skladba Nekráčaj predo mnou v podaní
Timey Kamenčíkovej s gitaristom Jonášom Jedličkom. Špeciálny „klobúko-

vý“ tanec všetkých mimoriadne pobavil. A aby
sa dodržali aj tradície spojené s pôstom, Deň
slovenskej kultúry zakončilo pochovávanie
basy a rozdávanie šišiek.
Dominika Chrastová, IV.A

Dom kultúry
Trošku netradične sa konala Fašiangová zábava v dome kultúry už v sobotu pred popolcovou stredou. To však nič neubralo na zábave.
Tá trvala až do polnoci, kedy sa na plné hrdlo
rozplakali plačky i ostatné masky a so smútkom za zábavou pochovali basu.
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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 knižnici.
9. 3. – 6. 6. 2017
Kaštieľ Radoľa
Retro elektro
Výstava elektroniky zo súkromných zbierok z 20. storočia.

KULTÚRNE SPEKTRUM

31. 3. – 4. 4. 2017
Dni čistoty mesta – jar 2017
Pravidelné podujatie zamerané na zber, separovanie a likvidáciu odpadu.
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. Pozývame všetky deti práve v tento deň do knižnice, kde sa pokúsime spoločne nájsť každému knihu podľa
jeho vkusu a chuti.
3. – 4. 4. 2017, 9.30 – 16.00 h.
Klub 75
Veľkonočná výstava ručných prác
MKŠS KNM a Klub drotárov, Únia žien
Slovenska, Klub dôchodcov, Živena Žilina
a iní účastníci pozývajú na výstavu svojich
ručne vyrobených veľkonočných
a iných dekorácií. Výstava
je
spojená
s predajom.

7. 4. 2017, 8.00 – 16.00 h.
Deň narcisov
21. ročník tradičnej finančnej zbierky na
konto nadácie Liga proti rakovine. Organizuje Únia žien Slovenska v spolupráci so
strednými školami v meste.

16. 4. 2017, 4.00 – 6.30 h.
Veľkonočný Tábor
ŠKT KNM pozýva na tradičný symbolický
výstup ku krížu pod Táborom pri príležitosti zmŕtvychvstania Pána. Zraz pri bývalom železničnom priecestí do Dreviny.
Výstup sa koná za každého počasia.
23. 4. 2017
100 jarných kilometrov
Športklub turistiky KNM pozýva na turistiku na Marťákovsky vrch a zároveň otvorenie podujatia 100 jarných kilometrov.
23. 4. 2017, 10.00 h.
Kysucká desiatka
12. ročník športového
podujatia. Slávnostné
otvorenie na Litovelskej ulici v priestore
cieľa. Organizuje MKŠS a Atletický klub
KNM.
28. 4. 2017, 14.30 h.
Mestský park
72. výročie oslobodenia mesta
Kladenie venca a pietna spomienka v mestskom parku.
28. 4. 2017, 17.00 h.
Námestie slobody
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavanie mája a bohatý
kultúrny program s folklórnym súborom
Jedľovina. Program a stavanie ďalšieho
mája pokračuje o 18.00 hod. na ihrisku na
Kamencoch pri pohostinstve Domček.

nú Marušku, ktorú napokon vyženú do lesa
nájsť jahody.
Vstupné: 2 €
PRIPRAVUJEME NA MÁJ
1. 5. 2017
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na
16. ročník podujatia Odomykanie Kysuckej
brány. Výstup na Rochovicu.
1. 5. 2017, 10.00 h.
Námestie slobody KNM
Oslava 1. mája
Budíček dychovej hudby Kysučanka o 7.00 hod.
v mestskom parku. Začiatok sprievodu
o 10.00 hod. s mažoretkami Asanka a dychovou
hudbou Nová Kysučanka po Belanského ulici.
Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí slobody o 10.30 hod. vystúpením dychovej hudby z Gogolina.
7. 5. 2017
Mestský štadión
Majstrovstvá SR v behu na 10 000 m
10. 5. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
La Gioia and band: Rockové balady
Vstupné: 13 €

30. 4. 2017
Malé Karpaty
Turistika – Vysoká, Kukla a hrad Červený
Kameň.
30. 4. 2017, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
O Maruške a dvanástich
mesiačikoch
MKŠS KNM a Divadlo Hotel Mária pozývajú všetky
deti na rozprávku. Láskavá
a poučná rozprávka, kde
rozprávačom je kravička
Líza, ale okrem nej sa objavia aj ďalšie zvieratká. Samozrejme nechýba ani zlá Macocha a Dora jej dcéra, ktoré žiarlia na šikov-

Nábor do DHZ
Dobrovoľný hasičský zbor v KNM robí nábor nových členov. Každý, kto má záujem,
môže sa stať súčasťou DHZ. Hasiči radi medzi sebou privítajú chlapcov i dievčatá vo
veku od 8 rokov. Títo mladí hasiči sa budú
zúčastňovať rôznych podujatí organizovaných DHZ a zároveň budú reprezentovať
mesto v hasičskom športe.
V prípade záujmu kontaktujte veliteľa Miroslava Kurica – 0903/060 612 alebo predsedu Jaroslava Belku 0903/492 403
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