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Ako je to ím
van
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rozvodov

ValérVendrinský

Ďalšia Noc
s Andersenom
Skvelé víťazstvo
Jozefa Bubeníka
Slnko, dážď, sneh, ba aj krúpy. Takéto
typicky aprílové počasie vládlo v nedeľu
23. apríla počas 12. ročníka cestného
behu Kysucká desiatka. Cieľom myšlienky Kysucká desiatka – beh pre všetkých
bolo prilákať nielen popredných slovenských pretekárov, ale aj rekreačných

viac na str. 11

Vyhrali 2. miesto
K zdravému stravovaniu motivujeme a vedieme deti z MŠ Komenského už od útleho
veku. A to bol aj dôvod, prečo sa MŠ zapojila
do celoslovenskej výtvarnej súťaže Zdravo
a chutne. Predškoláci s veľkým nadšením
vymýšľali, maľovali a tvorili rôzne výtvarné
práce na tému Jablkový sad.

viac na str. 2

ZŠ Nábrežná
V príjemnej pohodovej atmosfére plnej
priateľstva a spolupráce sa v ZŠ Nábrežná niesla aj tohtoročná rozprávková Noc
s Andersenom, tradične organizovaná pre
žiakov 5. ročníka a zameraná na podporu
detského čítania. Podujatie sa uskutočnilo
31. 3. – 1. 4. a bolo medzinárodné – žiaci 5. ročníka ZŠ Nábrežná a žiaci 4., 5.,
6. ročníka partnerských ZŠ v Jablunkove
(ZŠ Sienkiewitcze a ZŠ Lesní). A aj tento rok
niektorí žiaci s pani učiteľkami vycestovali
za rozprávkami do Jablunkova.

viac na str. 2
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Svetový deň povedomia o autizme
V súvislosti so snahou upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na problematiku autizmu vyhlásilo
v roku 2007 Valné zhromaždenie OSN 2. apríl
za Svetový deň povedomia o autizme. Cieľom
akcie je zvýšiť povedomie o autizme a vytvoriť
ľudom s touto diagnózou podmienky pre zmysluplný život. K tejto kampani sa pravidelne pripája
i SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom). Tento rok už SPOSA – KNM spolu s pe-

Hodiny trochu inak
Hodiny dejepisu v ZŠ Nábrežná sú aj o stretávaní sa so zaujímavými ľuďmi. Dňa 23. 2. sme sa
so žiakmi ôsmeho ročníka stretli v Mestskej knižnici v KNM s autormi novej publikácie Horná ulica: čriepky histórie. Pútavé rozprávanie autorov
PhDr. Dušany Šinalovej a Mária Janíka bolo doplnené prezentáciou s fotografiami i mapou z 18. storočia. Žiaci sa počas besedy dozvedeli veľa o ulici,
ktorá, žiaľ, musela ustúpiť ďalšej výstavbe. Žiaci sa
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Sférické kino
MŠ Litovelskú navštívila dňa 29. 3. v dopoludňajších hodinách Mgr. Veronika Sojáková, ktorá prišla deťom predviesť sférické kino. Deti vo vnútri
nafukovacej kupoly sledovali príbeh „Ako išiel
Mesiac na návštevu k Slnku“ a „Začarovaný korálový útes“. Škôlkari sa ocitli v zázračnom priestore, kde sa cítili, akoby boli priamo pod hviezdnou

Vyhrali 2. miesto

dagógmi i žiakmi
s autizmom Špeciálnej základnej
školy s materskou
školou v KNM prezentovali autizmus
sprievodom
po
meste v tričkách
v ústrednej modrej

farbe symbolizujúcej kampaň „Rozsvieť modrú“.
K aktivitám sa pridal aj MsÚ KNM, ktorého budova bola v nedeľu 2. apríla 2017
rozsvietená na modro. Rodičov,
pedagógov a deti s autizmom
na MsÚ prijal primátor mesta
Ing. Ján Hartel. Vyjadril obdiv
rodičom za ich obetavú starostlivosť, odovzdal rodičom kvety
a deťom balíčky so sladkosťami.
Mgr. Lenka Benovičová

zapotili pri úlohách Kde to je? a jedna ôsmačka mala
šťastie a novú publikáciu si „vylosovala z košíčka“.
Jarné zvyky a tradície sme si priblížili formou zážitkového učenia aj tento rok. Pozvanie k nám
do školy na besedu spojenú s ukážkou svojej práce
dňa 12. 4. 2017 prijal ľudový umelec Ján Stopjak
z KNM. Jeho kraslice zdobené tradičnou technikou
olepovaním slamou sa pýšia certifikátom Regionálneho produktu Kysúc i mnohými ďalšími oceneniami. (napr. celoslovenská výtvarná súťaž O najkrajšiu
kraslicu – Hlavná cena (2010), 1. miesto pre kolek-

ciu kraslíc zdobených slamou (2011), Cena za slamenú techniku (2017)) Tvorivé dielne pod vedením
p. Spojaka sú u žiakov veľmi obľúbené. Žiaci skúšajú
zdobenie kraslíc a testujú si tak svoju tvorivosť či
trpezlivosť.
V mene všetkých zúčastnených ešte raz všetkým
trom ďakujem za príjemne strávený čas s nimi,
za nové hodnotné informácie, za zdieľanie skúseností, za cenné rady a prajem im veľa zdravia, úspechov i ďalších tvorivých nápadov..
Mgr. Monika Mojtová

oblohou, či
na dne oceánu. Aj takýmto spôsobom
si deti priblížili život
na morskom
dne a vo vesmíre. O svo-

jich zážitkoch si ešte dlho rozprávali a spomínali na ne i pri
vyfarbovaním omaľovánky, ktorú
dostali od Mgr. Sojákovej. Bol to
pekný zážitok nielen pre deti ale aj
pre p. učiteľky. Ďakujeme.
Janka Vlčková a Dáša Škulcová

spomedzi množstva prihlásených škôl prebojovali
až na skvelé 2. miesto. Získali sme pre všetky deti
jabĺčkové dobroty a predškoláci, ktorí víťazné práce vytvorili získali aj vecné ceny. Veľmi sa z toho

všetci tešíme a ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali!

(pokračovanie zo str. 1)

Dominike, i všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli.
Mgr. Monika Mojtová

Žiakov počas Noci s Andersenom, v poradí už
deviatej na našej škole, plnej pestrého a vynikajúco pripraveného programu sprevádzali pedagógovia: Mgr. Adriana Ondrejášová, Mgr. Viera
Hmirová, Mgr. Tatiana Chupáčová, Mgr. Slávka
Svrčková, PaedDr. Igor Drexler, Mgr. Monika Mojtová (ZŠ Nábrežná), Mgr. Eva Lysková,
Mgr. Gabriela Kluzová, Mgr. Izabela Jachnická
(ZŠ Jablunkov).
Úprimné ďakujem vyslovujem Rodičovskej
rade pri ZŠ Nábrežná i vedeniu našej ZŠ za finančnú podporu, za prípravu chutných dobrôt
ďakujem vedúcej školskej jedálne Ing. Vladimíre Klečkovej a pani kuchárkam, maminkám
všetkých zúčastnených detí i pizzerii Michaelo.
Veľké ďakujem patrí i Brass Quartetu pod vedením pána Mgr. Štefana Zábojníka, Divadlu
zo šuflíka, horeuvedeným zúčastneným kolegom, p. uč. Kultanovej, p. školníkom, p. upratovačkám, chlapcom z 9.C, dievčatám zo 7.B,

ZŠ Dolinský potok
V súčasnosti je Noc s Andersenom úspešné medzinárodné podujatie zamerané na podporu čítania detí, pričom Slovensko je po Českej republike
v poradí druhou krajinou s najvyšším počtom zapojených knižníc. Počet zapojených detí každým
rokom stúpa a láme rekordy. V tomto roku išlo
dokonca o 10 400 slovenských detí.
A preto sa aj my veľmi tešíme, že sme súčasťou tohto
podujatia. Tento rok sme
ho zorganizovali už po
piatykrát a zúčastňujú sa
ho žiaci 5. – 7. ročníka. Organizáciu mali na starosti
pani učiteľky slovenského
jazyka Mgr. Káčeriková,
Mgr. Záteková a Mgr. Ha-

lúsková a z jednotlivých tried bolo vybraných
24 žiakov. Fotografovanie a tvorbu videa zabezpečil Mgr. Horos.
Noc z piatku 31. 3. na sobotu 1. 4. strávená v škole priniesla nielen zábavu, hru a radosť z čítania,
ale aj obohatenie vedomostí o informácie zo života dánskeho rozprávkara H. CH. Andersena.
Pre žiakov bolo pripravených množstvo aktivít
zameraných na posilnenie pozitívneho prístupu
k čítaniu, na tvorivosť, fantáziu i predstavivosť.
Odmenou za zvládnuté aktivity im bolo čítanie
rozprávok. Potom už na nich čakal len
rozprávkovo sladký a ničím nerušený spánok. Na druhý deň ráno sme si
zbalili veci, poupratovali triedy a ešte
raz sme sa všetci spolu stretli v jednej
z tried. Spolu sme si porozprávali, čo
sa nám páčilo najviac a prečo sa takto
strávené chvíle určite vyplatili. Žiakov
čakalo za ich usilovnosť ešte malé prekvapenie v podobe odmien a posledné
zazvonenie na zvončeku.
Mgr. Katarína Halúsková

(pokračovanie zo str. 1)
Prostredníctvom internetového hlasovania sme sa

Ďalšia Noc
s Andersenom

Š. Šamajová, E. Birčiaková, O. Ďuricová
a B. Sucháňová
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Využitie príležitosti, ktorá sa už nemusí zopakovať
Nutnosť rekonštrukcie centrálnych rozvodov
tepla (ďalej CRT) v našom meste je všeobecne
známa. CRT postavené v 50., 60., 70. rokoch
minulého storočia sú predimenzované, tepelné izolácie potrubí sú zdegradované, narastá
počet porúch. To všetko spôsobuje nárast
nákladov na výrobu tepla, ktoré musia platiť
odberatelia v cene odobratého tepla. Nutná
rekonštrukia by sa premietla do ceny tepla, ak
by bola zrealizovaná len z vlastných prostriedkov mesta, alebo súčasného nájomcu Kysuca,
s. r. o.
Preto keď sme sa dozvedeli o možnosti získať nenávratný finančný príspevok – grant
z fondov EÚ na rekonštrukciu centrálneho
zásobovania teplom, vstúpili sme do jednania
s Kysucou s.r.o., ktorá má od nás v prenájme
zariadenia na výrobu tepla.
Výsledkom jednaní bolo Memorandum – zmluva o spolupráci pri investícii
do modernizácie systému centrálneho zásobovania teplom s cieľom získať
grant – nenávratný finančný príspevok na
jeho rekonštrukciu. Memorandum bolo
schválené mestským zastupiteľstvom už
10. 3. 2016. V ňom bola dohodnutá príprava na podanie žiadosti o grantovú podporu
s tým, že technickú a projektovú prípravu, ako
podklad k žiadosti, bude zabezpečovať Kysuca
s.r.o. Dohodli sme sa, že ak to očakávaná
výzva umožní, bude žiadateľom o grant
mesto. V takom prípade by mesto zaplatilo
Kysuci s.r.o. preukázateľné náklady na prípravu podkladov k žiadosti o grant. V prípade,
že bude jediným oprávneným žiadateľom
o grant Kysuca s.r.o., žiadosť podá Kysuca, s. r. o. Ďalej sa dohodlo, že mesto uzatvorí s Kysucou Dodatok k doteraz platnej
nájomnej Zmluve o jej predĺžení.
Tu je potrebné si uvedomiť závažnú skutočnosť. Vyjednávacia pozícia zmluvných
strán pre dojednanie podmienok pokračujúceho prenájmu je veľmi silno určená
tým, kto je vo výzve určený ako oprávnený žiadateľ o grant. Tento sa totiž stáva
vlastníkom zariadení, ktoré boli nakúpené z grantu a z jeho vlastného príspevku
a môže s ním po dobe takzvanej udržateľnosti
projektu (5 rokov) nakladať podľa svojho uváženia.
V prípade, že by oprávneným žiadateľom
bolo mesto, stalo by sa vlastníkom majetku
nadobudnutého z grantu a vlastných prostriedkov a nebolo by tak obmedzené v stanovovaní ďalších nájomných podmienok.
V našom prípade však už vieme, že zverejnená výzva určila, že oprávnenými žiadateľmi o grant sú „fyzické alebo právnické
osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením pod-
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ľa §5 ods.1 zák. 657/2004 Z.z. o energetike“.
Samozrejme žiadateľ musí svoju žiadosť v termíne uzavretia hodnotiaceho kola (výzva vyhlásená 3. 3. 2017, termín 1. kola 31. 3. 2017,
termín 2. kola 30. 4. 2017) doložiť všetkými
dokumentmi vrátane projektovej dokumentácie, ktoré výzva ukladá. V našom prípade
tieto podmienky spĺňa len Kysuca, s. r. o.
Po dobe udržateľnosti projektu – 5 rokov, sa
teda majetok nadobudnutý z grantu EÚ
a vlastného príspevku stane majetkom
Kysuca, s. r. o.
Táto skutočnosť dáva obom účastníkom
nájomnej zmluvy rovnocenné postavenie
a v žiadnom prípade neumožňuje mestu
diktovať partnerovi pre seba jednostranne výhodné podmienky. Jednaním možno
dosiahnuť len podmienky, ktoré sú pre každú
stranu prijateľné. Tu je potrebné si povedať, čo bolo pre nás dôležité dosiahnuť.
• Hlavným cieľom pre nás bolo a zostáva
získanie grantu na nevyhnutnú rekonštrukciu CRT. Len tak môžeme zabezpečiť, že rekonštrukciu nezaplatia odberatelia v cene tepla. Jedná sa o obrovskú
sumu. Maximálny grant podľa podmienok
platnej výzvy, je 6 miliónov €, alebo 85 %
oprávnených nákladov na jeden projekt. Je
to suma, o ktorú sa znížia vlastné náklady investora (v našom prípade Kysuca
s.r.o.) na rekonštrukciu, a preto ju nemôže premietnuť do ceny tepla. Ak by sa ju
nepodarilo získať, museli by ju zaplatiť
odberatelia tepla v dlhoročných splátkach počas daňového odpisovania investície.
•N
 aším ďalším cieľom bolo získať majetok zakúpený z grantu a vlastných prostriedkov investora – Kysuca, s. r. o., späť
do majetku mesta.
Aby sa mohli tieto ciele dosiahnuť, bolo
nevyhnutné:
•A
 by vôbec mohla Kysuca s. r. o. požiadať
o grant, musela mať s mestom uzavretú nájomnú zmluvu minimálne na dobu udržateľnosti projektu.
•A
 by sa mesto mohlo dostať k majetku vybudovaného z grantu a príspevku investora,
muselo s investorom –Kysuca s.r.o. uzatvoriť zmluvu, ktorá mu to zaručí. Samozrejme
investor bol ochotný takú zmluvu uzatvoriť
len za podmienok, ktoré sú pre neho akceptovateľné.
Jedna z rozhodujúcich podmienok investora bola možnosť s nadobudnutým
majetkom, ktorý bude jeho vlastníctvom,
podnikať počas doby jeho daňového odpisovania. V prípade rozvodov ÚK je to
20 rokov. Po tejto dobe v zmysle schváleného

Dodatku k nájomnej zmluve prejde tento majetok investora do majetku mesta za zostatkovú hodnotu (investor súhlasil, aby sa doba
nájmu rátala od tohto roku, aj keď sa majetok
začne daňovo odpisovať až po kolaudácii diela). Jeho skutočná hodnota zostane ešte vysoká a bude slúžiť ďalšie roky svojmu účelu.
Tu je zároveň odpoveď tým, ktorí, kritizovali dobu nájmu 20 rokov schválenú v Dodatku
nájomnej zmluvy. Táto doba naplnila hlavnú podmienku investora, ale zároveň je
výhodná aj pre mesto a hlavne odberateľov tepla. Počas tejto doby bude investor nadobudnutý majetok daňovo odpisovať a dávať
si ho do nákladov, čo ovplyvňuje cenu tepla.
Tieto náklady však musí znížiť o výšku grantu
získaného z EÚ, ktorý predstavuje 85 % z nákladov na rekonštrukciu rozvodov. Len takto
znížený náklad bude môcť premietnuť do ceny
tepla pre odberateľov.
V prípade, keby sa nájomná zmluva uzatvorila len na 5 rokov, ako to navrhovali kritici, muselo by mesto investorovi neodpísanú hodnotu jeho investície
(grant + vlastné prostriedky) zaplatiť,
pretože grant vrátane investovanej spoluúčasti sa po dobe udržateľnosti projektu – 5 rokov stáva majetkom investora. Suma, ktorú
by zaplatilo mesto investorovi za ešte
neodpísaný majetok, by sa tak následne
premietla do ceny odoberaného tepla, takže by to zaplatili obyvatelia bytových domov
a právnické osoby odoberajúce teplo z centrálneho rozvodu.
Ešte by som chcel zaujať stanovisko k jednej kritizovanej skutočnosti. Podľa kritikov, návrh Dodatku k Zmluve o nájme pripravilo vedenie mesta nezodpovedne, vo veľmi
krátkom čase, podľa nich je pre mesto nevýhodný, pred vypracovaním Dodatku k Zmluve
o nájme malo podľa nich dať mesto vypracovať technickú a finančnú analýzu, Dodatok
k zmluve o nájme mal byť vypracovaný už
pred vyhlásením výzvy. Kritici žiadali odročenie prejednania Dodatku a predloženie
žiadosti o grant až v ďalšom termíne.
Áno, návrh Dodatku k nájomnej zmluve bol pripravený vďaka veľkému úsiliu
v krátkom čase. Nutnosť takého postupu
vyplynula z neštandardne krátkeho času na
predloženie žiadosti o grant, ktorý je daný
vyhlásenou výzvou. Výzva bola vyhlásená
3. 3. 2017, uzávierka prvého hodnotiaceho
kola bola stanovená na 31. 3. 2017. Už hore
som uviedol, ako je dôležité pre naše
mesto, jeho obyvateľov v bytových domoch
a právnické osoby odoberajúce teplo z centrálneho rozvodu získanie grantu z EÚ.
Každý, kto robí s eurofondmi vie, že nie
každý, kto požiada o grant ho automaticky dostane. Najväčšiu šancu získať grant,
majú tí uchádzači, ktorí podajú žiadosť
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v termíne, keď sa stihne prihlásiť najmenej žiadateľov, to je v prvom kole. Preto
sú pre mňa neakceptovateľné pripomienky
typu peňazí EÚ na výzvu je dosť, predložme
žiadosť až v ďalšom kole, lebo nemáme finančnú analýzu apod. Prínos grantu pre mesto
a obyvateľov je nespochybniteľný a bolo
našou povinnosťou urobiť všetko preto,
aby sme ho získali pri podmienkach, ktoré sa podarilo mestu s investorom dojednať. Argument, že návrh Dodatku k nájomnej
zmluve mal byť už dávno pripravený, lebo sa
vedelo, že oprávnený žiadateľ bude určený
až vo výzve, sa ľahšie vysloví, ako realizuje.
V predchádzajúcej časti článku som uviedol,
ako vzniká zásadný rozdiel v postavení účastníkov nájomnej zmluvy v závislosti od toho,
kto je oprávneným žiadateľom o grant. Ten,
kto grant dostane, sa stáva aj vlastníkom majetku zakúpeného z grantu, čo zásadne určuje
jeho vyjednávaciu pozíciu. To bolo dôvodom,
prečo sa účastníci bez poznania, kto bude
oprávnený žiadateľ o grant, do uzavretia
zmluvy nehrnuli a čakali na vyhlásenie
výzvy. Celá energia sa sústredila na prípravu technických podkladov pre žiadosť,
aby sme boli pripravení po vyhlásení výzvy na
jej podanie v prvom kole, kedy je šanca na získanie grantu najväčšia. Predpokladali sme,

že na prípravu zmluvy bude dosť času po
vyhlásení výzvy. Samozrejme nikto nemohol predpokladať, že výzva poskytne
tak neštandardne krátky čas na uzavretie kola.
Vyslovujem však presvedčenie, že napriek krátkemu času sa nám podarilo dohodnúť dobrú vzájomne výhodnú
zmluvu. Ak bude korunovaná schválením
grantu, lebo to je podmienka jej platnosti,
budú mať z nej prospech obe zmluvné strany
a predovšetkým odoberatelia tepla – občania
bytových domov a právnické osoby. Títo nebudú musieť v cene odobratého tepla zaplatiť
rekonštrukciu v plnej výške, ale len časť nákladov zníženú o grant EÚ.

Dni čistoty
mesta – elektroodpad

v čase od 10,00 do 18,00 hod.
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
15. 5. 2017
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
16. 5. 2017
Ul. Hviezdoslavova (kino)
17. 5. 2017
Kamence (predajňa Perla)
18. 5. 2017
Kamence (predajňa Jednota) 19. 5. 2017

Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a. s.,
Žilina organizuje Dni čistoty mesta. Bude
možné likvidovať elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie a žiarivky, nie
komunálny odpad. Na zvoz elektronického
šrotu, autobatérií a žiariviek bude pristavený veľkokapacitný kontajner označený firmou T+T, a. s.

Výberové konanie
na riaditeľov
Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

Štatistické zisťovanie
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR organizuje Zisťovanie
o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach. Pre rok 2017 bolo pre štatistické zisťovanie vybratých viac ako 400 obcí,
medzi nimi i naše mesto. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch apríl až máj 2017.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi
pracovník poverený funkciou opytovateľa, kto-

A mesto navyše získa:
• c elý majetok z investície – grant plus vlastné
prostriedky investora vložené do projektu
(v zmyle schváleného Dodatku prechádza po
uplynutí doby nájmu zodpovedajúcej dobe
odpisovania investície do majetku mesta za
zostatkovú cenu)
•p
 ravidelný ročný príjem z nájmu za prenajaté
nehnuteľnosti 15 000 €
•1
 2 veľkokapacitných výmenníkových staníc,
ktoré sa pre Kysucu s.r.o. stanú nadbytočné z dôvodu zmeny koncepcie (inštalovanie

malých výmenníkových staníc v bytových
domoch). Mesto ich môže predať, alebo prenajať podľa svojho uváženia.
Kysuca, s. r. o., získa:
• právo podnikať na majetku mesta po dobu
odpisovania svojej investície
Schválený Dodatok k Zmluve o nájme medzi
mestom KNM a Kysuca s.r.o. zároveň rieši
ochranu zmluvných strán pred prípadným
nezodpovedným správaním jedného z účastníkov. Kysuca s.r.o. je zmluvou zaviazaná,
že nemôže počas doby nájmu nakladať s nadobudnutým ani prenajatým majetkom bez
súhlasu mesta. Je zaviazaná odovzdať v deň
ukončenia nájmu tento majetok mestu v technickom stave schopnom bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky.
Záverom chcem úprimne poďakovať tým
zodpovedným poslancom MsZ, ktorí svojimi konštruktívnymi pripomienkami pomohli dotvoriť a schváliť tento dokument,
ktorého schválenie bolo podmienkou pre
podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z EÚ už v prvom kole, a tak zabezpečiť výrazne vyššiu pravdepodobnosť
úspešného vybavenia žiadosti.
Ing. Ján Hartel, primátor KNM

v čase od 14,00 do 18,00 hod.
Dubie
20. 5. 2017
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
22. 5. 2017
Oškerda (dom kultúry)
23. 5. 2017
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 24. 5. 2017

v čase od 10,00 do 13,00 hod.
ZŠ Dolinský potok
20. 5. 2017
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľov
• Základnej školy, Clementisova 616/1, KNM,
• Centra voľného času, Komenského
1163/40, KNM,
• Materskej školy, Litovelská 605/9, KNM,
• Materskej školy, Komenského KNM,

• Materskej školy, Ulica 9. mája 1292/11,
KNM.
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky spolu so zoznamom požadovaných
dokladov sú zverejnené na webovej stránke
Kysuckého Nového Mesta:
www.kysuckenovemesto.sk/mesto/školstvo/
voľné pracovné miesta/.

rý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobný preukazom zamestnanca ŠÚ SR. Všetky
informácie budú spracované anonymne.

Talentové skúšky na ZUŠ
Základná umelecká škola KNM vyhlasuje talentové skúšky na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru
v školskom roku 2017/18. Skúšky sa uskutočnia
v dňoch 9. – 12. mája 2017 v priestoroch ZUŠ
v čase od 12,00 – 17,00 hod. Na skúšky je potrebné doniesť rodné číslo dieťaťa.
Bližšie informácie: www.zusknm.sk,
tel.: 041/421 21 06, 0907/247 584.
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Pomáhali sme
Rakovina je veľkým postrachom spoločnosti.
Niet asi rodiny, v ktorej by sa toto ochorenie
nevyskytlo. Preto Liga proti rakovine každoročne organizuje na celom území Slovenska
verejnú finančnú zbierku Deň narcisov.
Do tejto verejnej finančnej zbierky sa organizačne zapája Okresná organizácia Únie žien
Slovenska v KNM v spolupráci so Spojenou
školou, Gymnáziom, Strednou odbornou ško-

300 Mbit/s v ZŠ
Clementisova
Veľkým problémom v ZŠ na Clementisovej
ulici v KNM bolo dlhé roky slabé pripojenie
internetu. Pripojenie internetu bolo zabezpečované cez projekt INFOVEK, kde rýchlosť
prenosu dát bola 6 Mbit/s. Často sa stávalo,
že na hodinách v počítačových učebniach internet fungoval pomaly alebo vôbec. Po troch

Ponuka letných táborov
CVČ
Centrum voľného času v KNM ponúka deťom
možnosť rekreácie v letných táboroch:

Info-cyklo tábor – 15. ročník Mošovce,
okr. Turčianske Teplice
termín: 5. 7. – 12. 7. 2017
CVČ zabezpečí: ubytovanie v penzióne
U Gazdu v 2–3 posteľových izbách s WC a sprchou, stravovanie 5 krát denne s pitným režimom, dopravu batožiny a bicyklov autom,
táborníci s vedúcimi budú cestovať vlakom
a poistenie. Vedúca tábora je Anna Behúňová,
dobrovoľný spolupracovník Roman Minarovič z ŠkT KNM. Každý účastník musí mať
vlastnú cyklistickú prilbu, bicykel v dobrom
technickom stave a funkčnosti. V prípade záujmu môžeme vášmu dieťaťu bicykel požičať.
Cena: 160 €

Chorvátsko 2017 - Biograd na Moru
termín: 7. 7. - 16. 7. 2017
CVČ zabezpečí: ubytovanie v mobilných domoch pre 6 osôb s klimatizáciou, sprchou
a WC, dopravu klimatizovaným autobusom,
stravu 5-krát denne s pitným režimom, poistenie a pobytovú taxu.

lou strojníckou a Základnou organizáciou
ÚŽS v KNM. Aj tento
rok bolo mesto 7. apríla zaplavené žltými
narcismi, ktoré zdobili
kabáty, čím sme prejavili naše gesto a pomoc onkologickým pacientom. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí
finančne podporili túto myšlienku v rámci
nášho okresu: materské, základné a stredné

školy, organizácie, občania mesta a okolitých
obcí. Spoločne sme prispeli pre Ligu proti
rakovine čiastkou 4 440 €. Cieľom verejnej
finančné zbierky je, aby sa financie použili na
prevenciu, na riešenie životných problémov
onkologických pacientov, na výskum a prístrojovú techniku slúžiacu na diagnostiku
a liečbu tejto zákernej choroby. Ďakujeme
vám.
Zdenka Stuchliková

rokoch úsilia riaditeľa školy Mgr. Igora Ševeca sa to zmenilo. Na škole je internet s rýchlosťou 300 Mbit/s. Problémom bolo pripojiť
školu na optický kábel, ktorý na sídlisku Clementisova nebol. Riaditeľ školy spolu s riaditeľom Strednej školy strojníckej v KNM Ing.
Ondrejom Holienčíkom viackrát rokovali so
Žilinskou univerzitou – Ústavom informačných a komunikačných technológií o pripoje-

ní internetu cez projekt SANET do škôl. Avšak
pre vysoké finančné náklady na realizáciu sa
to nepodarilo. Nakoniec sme uspeli pri firme
Slovak Telecom za pomoci poslancov mestského zastupiteľstva a členov školskej rady
Ing. Mariána Mihaldu a Ing. Miloša Ševeca
PhD., za čo im ďakujeme.
Ondrej Šlepecký

Deti zažijú kúpanie v mori, slnenie, prechádzky, hry a súťaže vo vode i na suchu. Cena:
300 €

obed denne, materiál na činnosť a poistenie.
Cena: 70 €

Tvorivý svet
dochádzkou

termín: 24. 7. – 28. 7. 2017
Prímestský tábor v spolupráci s SOŠs v KNM
a Schaeffler Kysuce, s. r. o. Deti si dopoludnia
vyskúšajú v priestoroch SOŠs zručnosti kováča, strojára, elektronika, navštívia najväčší
strojársky podnik Schaeffler Kysuce, poobede
sa zabavia a na záver ich čaká výlet do Aquarelaxu v Dolnom Kubíne. Cena: 40 €

–

tábor

s

dennou

termín: 10. 7. – 14. 7 2017
Prímestský tábor pre deti z mesta a blízkeho
okolia, ktoré sú tvorivé, majú fantáziu a chcú
kreatívne tráviť prázdniny. Dopoludnia tvorenie, poobede na čerstvom vzduchu šantenie.
Nebudú chýbať hry, súťaže, oddych. Cena:
55 € (materiál, obedy, autobus, vstupy)

Túlavý autobus – tábor s dennou
dochádzkou
termín: I. turnus 17. 7. – 21. 7. 2017; II. turnus 7. 8. – 11. 8. 2017
Okrem rekreačného oddychu je tábor zameraný na spoznávanie Slovenska. Návšteva
regiónu Turiec, Liptov, Kysuce, mesta Bojnice, Žilina a iných krásnych miesta Slovenska.
V rámci programu návšteva kúpaliska a rôznych historických, prírodných zaujímavostí.
V každom turnuse zabezpečený iný program.
Zraz všetkých účastníkov bude denne od 7.30
do 8.00 hodiny v budove v CVČ. Predpokladané ukončenie činnosti do 16.00 hod. CVČ
zabezpečí: cestovné, vstupné, 1-krát teplý

Tábor mladých technikov

Letný tábor diabetických detí – Prievidza
termín: 31. 7. – 5. 8 2017
Tábor DIA detí v spolupráci s OK DIAZIL Žilina. Cena: 120 €
Prihláste svoje dieťa už dnes, kapacita táborov je obmedzená.
Prihlášky a ďalšie informácie v CVČ,
od 8,00 do 17,00 hod., t. č. 041/421 32 94,
0911/383 140, cvcknm@cvcknm.sk

CVČ sv. Jakuba ponúka tábory
Centrum voľného času sv. Jakuba na leto pripravilo pre deti zaujímavú ponuku denných
pobytových táborov:
1. – 4. júl 2017 Mládežnícky pobytový tábor – máš rád turistiku, čas s priateľmi a Bohom, rád spievaš a máš viac ako 14 rokov? Ak
áno, tento tábor je práve pre teba.
10. – 14. júl 2017 Týždeň objavov – nové miesta a nové zážitky pre žiakov 2. – 6. ročníkov

Zvesti

17. – 21. júl 2017 Divadelný tábor – pre
tých, čo chcú vyskúšať divadlo a sú žiakmi
2. – 9. ročníkov
24. – 28. júl 2017 Centráčik – súťaže, hry,
hľadanie pokladu, výlety pre žiakov 3. – 6. ročníkov
31. júl – 4. august 2017 Bambino – pestrý
program pre 5 až 7 ročné deti
Ďalšie informácie v CVČ sv. Jakuba, Jesenského 2928, KNM alebo www.cvcjakub.sk
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DUBIE 1367 – 2017
650. výročie prvej písomnej zmienky (5)

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE/SPRAVODAJSTVO

Tereziánsky urbár
Jedným z najvýznamnejších dokumentov,
z ktorých môžeme čerpať veľké množstvo
informácií o minulosti jednotlivých lokalít
v Uhorsku je tereziánsky urbár. Osvietenská
panovníčka Mária Terézia zaviedla celý rad
reforiem dotýkajúcich sa viacerých oblastí.
Jednou z nich bola i tzv. tereziánska urbárska
regulácia z roku 1767. Základnou ideou bolo
uviesť dávky a povinnosti poddaných do určitého pomeru k výmeru a bonite pôdy, ktoré mali v užívaní. Prvotným impulzom však
bolo zefektívnením výberu daní zlepšiť hospodársku situáciu monarchie. Panovníčka si
uvedomovala, že toho môže dosiahnuť zmenou postavenia poddanstva. Samozrejme, že
pokusy o zlepšenie postavenia poddaných sa
stretli s odporom uhorskej šľachty, no Mária
Terézia si nakoniec presadila svoje. V konečnom dôsledku však nie v každom prípade
bola táto reforma prínosom pre poddanstvo.
Tereziánska regulácia vyvrcholila zavedením
tereziánskeho urbára pre každú obec osobitne, ktorý stanovoval v deviatich bodoch povinnosti a práva poddaných, ale i zemepánov
a vymedzoval ich vzájomné hospodárske ekonomické a iné vzťahy.

Horná ulica s ocenením
Anketa Kniha Kysúc 2016 je zameraná na regionálnu tvorbu a prezentuje knihy, ktoré sú
spojené s Kysucami obsahom alebo autorsky.
Do tejto ankety bolo nominovaných 22 titulov náučnej literatúry a 11 v kategórii beletria. O výsledkoch nerozhodovala odborná

Na zistenie predurbárskeho stavu boli vyčlenené komisie, ktoré chodili po jednotlivých
obciach a zisťovali reálny stav. Do Dubia zavítala komisia 5. augusta 1770. Za prítomnosti
panského fiškála Juraja Vietorisa a provízora
(správcu) Michala Piačeka pred ňou vypovedali richtár Juraj Borak s prísažnými a staršími zástupcami obce. Zistené skutočnosti
sa zaznamenávali a neskôr boli priložené ako
súčasť zošitu so samotným tereziánskym urbárom. Tento dokument je najucelenejším
a najširším zdrojom informácií o Dubí v celej
dovtedajšej histórii obce.
Z tohto dokumentu sa dozvedáme okrem
súm, ktoré museli poddaní odvádzať i informácie o hospodárení v obci. V Dubí sa pestovali obilniny raž, žito a jačmeň, zem však bola
málo úrodná. Obhospodarovali ju dvojzáprahom. Okrem richtárskych nemali obyvatelia
žiadne lúky. Tie richtárske sa mohli kosiť iba
raz za rok. Paše pre statok mali málo, a tak
nechávali spásať i prielohy pri oráčine. Pri domoch mali záhrady štepnice, kapustné záhrady mali na svojich roliach. V chotári nemali
žiadne drevo, preto si museli stavebné a palivové zadovážiť z panskej hory s povolením
panstva. V tomto období nevykonávali robotu
na panskom, lebo sa z nej vykúpili hotovosťou.

Po vykonaní súpisov a ostatných procesných
úkonov bol ako konečný výstup vydaný tereziánsky urbár, osobitne pre každú obec. V deviatich bodoch v ňom boli jasne a konkrétne
stanovené práva a povinnosti ako poddaných,
tak i zemepanskej vrchnosti.
O znení tereziánskeho urbáru pre Dubie, ale
i o iných zaujímavých skutočnostiach v súvislosti s týmto zásadným dokumentom si
budete môcť viac prečítať v pripravovanej
publikácii, ktorá vyjde pri príležitosti osláv
650. výročia prvej písomnej zmienky.
Mário Janík
Kysucké múzeum

porota ale samotní čitatelia knižníc a široká
verejnosť. Na konci apríla sa konalo slávnostné vyhodnotenie ankety v Kysuckej knižnici
v Čadci, ktorá je zároveň jej organizátorom.
Prvú priečku v kategórii náučná literatúra si
odniesli tvorcovia monografie Stará Bystrica a okolie. Najviac hlasov z beletrie získala
kniha Pán doktor, príďte 2. : príbehy a foto-

grafie z kysuckých osád očami MUDr. Jozefa
Jakuša.
Bez ocenenia neodišli ani autori publikácie
o KNM s názvom Horná ulica : čriepky z histórie. S počtom hlasov 667 sa umiestnili na
druhom mieste.
Ďakujeme všetkým hlasujúcim za podporu.
D. Š.

DREAMSKY OSLAVOVALI 5. VÝROČIE
Tanečná skupina DREAMS pri CVČ KNM oslávila tento rok už 5. výročie svojho vzniku. Jubileum si pripomenuli v spoločnosti rodičov
a priateľov pri slávnostnom programe v dome
kultúry, ktorý mal veľmi pozitívne ohlasy.
V súčasnosti súbor navštevuje okolo 60 členiek, ktoré sú rozdelené do troch vekových
skupín. Dreamsky
sa tešia, že aj ďalšiu sezónu začali
úspešne účasťou
na 7. ročníku medzinárodnej súťaže Podhostýnsky
pohár, ktorý sa
každoročne koná
v Českej republike. Nakoľko sa
súťaže zúčastnili
už po štvrtýkrát,

prostredie i súťažné podmienky im už boli
dobre známe a spomedzi 35 súborov z Českej
a Slovenskej republiky si práve ony odniesli
naozaj pekné umiestnenia. O zlaté medaily
sa postarali najstaršie a najskúsenejšie seniorky, ktoré si 1. miesto na tejto súťaži obhájili už po tretíkrát: duo senior – 1. miesto
(Baliarová, Priečková) mini
senior – 1. miesto; (Baliarová,
Priečková, Sýkorová, Chuová, Galvánková, Tichá). Svoju
prvú súťaž majú za sebou aj
detičky, ktoré tancovať začali len v októbri minulého
roku, ale medzi ostatnými
súťažiacimi sa nestratili. Svedčia o tom ich umiestnenia:
podio deti – 2. miesto; sólo
deti – 2. miesto (Saška Bačíková); mini deti – 3. miesto (Pa-

lárcová, Jallovičárová, Bačíková, Škvrndová,
Minárová, Vavreková). Vynikajúce výkony podali kadetky a juniorky, ktoré vo veľkej konkurencii získali výborné umiestnenia: mini
kadet – 2. miesto (Hrubá A., Hrubá B., Poliačková, Bosá, Michna, Belanová, Kormancová);
sólo junior – 2. miesto (Dominika Ozaniaková); trio junior – 2. miesto (Ozaniaková, Bačová, Laslopová); sólo kadet – 3. miesto (Miška
Vlčková); duo kadet – 4. miesto (Maráčková,
Padychová).
Veľká vďaka patrí šikovným trénerkám: Kristíne Cimlovej, Martine Priečkovej, Laure
Chupáčovej, Ivane Baliarovej a vedúcej súboru Edite Ďuranovej, že obetujú svoj voľný čas
a venujú ho členkám súboru, čím deti vedú
k pohybu, tancu, k zodpovednosti a súťaživosti. V mene tréneriek zasa ďakujeme Centru voľného času v KNM a všetkým rodičom,
ktorí spolu s nimi žijú týmto krásnym športom, zvlášť za každú pomoc a podporu.
M. Ď.
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Pätica recitátoriek ukázala svoje umenie
v prednese poézie a prózy počas okresného
kola 51. ročníka súťaže Vansovej Lomnička.
Podujatie hrou na akordeón otvoril Matúš Cetera, a potom nasledovali jednotlivé súťažiace. Prítomné ženy so zatajeným dychom počúvali ich umelecký prejav, občas sa vžili do
básne či príbehu tak, že prejavovali emócie.
To zároveň svedčí o tom, že recitátorky boli
svojim prejavom uveriteľné.

Ale porota v zložení
Dušana
Šinalová, Ľudmila Bakošová
a Zdenka Stuchlíková
musela
napokon
rozhodnúť. V I. kategórii
próza
postúpila
do
krajského kola
Rebeka Bendová prednesom ukážky autora
Maxima E. Matkina. V poézii zaujala precí-

Oživujú zabudnuté
remeslá
Hrnčiarstvo, kováčstvo, košikárstvo, to všetko sú remeslá, ktoré boli v minulosti bežnou
súčasťou života v meste i na dedinách. Postupom času začali pomaly upadať do zabudnutia
a hoci sa dnes s nimi už bežne nestretávame,
o to viac nás všetkých upúta, keď na trhoch
vidíme zručných remeselníkov predvádzať
svoje majstrovstvo.
Snáď žiadne remeslo sa nespája s regiónom
Kysuce tak veľmi, ako drotárstvo. Odkiaľ
k nám prišlo? Prečo je toto remeslo typické
pre Kysuce? A má vôbec ešte budúcnosť?
Na tieto a na mnohé ďalšie otázky hľadali
odpoveď deti 2. ročníka zo ZŠ Nábrežná, ktoré 23. 3. navštívili mestskú knižnicu. O dejinách drotárstva a o schopnosti tvarovať
drôt do umeleckých diel porozprával deťom
drotár Milan Palčisko. Deti si pozreli bohaté
ukážky z jeho prác a dozvedeli sa viac informácií o tomto krásnom remesle. A aby si vedeli predstaviť, aké to je, pracovať s drôtom,

Veľkonočné tvorivé
dielne
Príchod jari, zobúdzanie prírody a návrat vytúžených slnečných lúčov sa spája s oslavou
Veľkej noci. Pri tejto príležitosti sme usporiadali v MŠ 9. mája pre rodičov a ich deti tvorivé
dielne. Tvorilo sa vo všetkých 8 triedach. Zaujímavé nápady nám prišli predviesť p. Anna
Čičalová a p. uč. Mgr. Daniela Podoláková so
svojimi žiačkami, s našimi bývalými škôlkar-

Záhradkári
na Clementiske
Na ďalšiu z užitočných prednášok spojených s praktickými ukážkami sa tešili deti
ZŠ Clementisova. Tentokrát bola určená pre
žiakov 6. ročníka. Konala sa dňa 4. apríla
2017 a témou bolo štepenie a rez ovocných
drevín. Členovia Slovenského zväzu záhradkárov v KNM, páni Ing. I. Červenec (predseda OV SZZ) a Ing. A. Orlinský (podpredseda
OV SZZ), zasvätili našich šiestakov do umenia
rozmnožovania, štepenia a odborného rezu
ovocných stromov. Úvodná teoreticko-prak-

Zvesti

na záver si každý žiak vlastnoručne vyrobil
drôtený prstienok.
A potom 4. apríla do knižnice zavítali ctené
pani medovnikárky, ktoré deťom zo ZŠ Povina porozprávali o remesle medovnikárstve.
O kvalite medového cesta a o samotnej výrobe
medovníkov sa žiaci dozvedeli z ich rozprávania. V minulosti bola technológia výroby medovníkov náročnejšia, cesto sa miesilo ručne
a pomády taktiež boli záležitosťou šikovných
rúk medovnikára. Postupom času sa upúšťalo
od ručného miesenia a tieto činnosti nahradili kuchynskí pomocníci. Svoj výklad doplnili
aj obrázkami priamo z medovnikárskej diele
kami Pegou a Lailou,
ktoré dnes už navštevujú 9. ročník ZŠ. So sebou
priniesli veľa pomôcok,
čo spolu s našimi farebnými vajíčkami, šnúrkami,
vystrihnutými
maketami bol dostatok tvorivého materiálu pre každého. Vyzdobovali sa vajíčka, vyrábali sa papierové zajačitická časť prebehla v odbornej biologicko-fyzikálnej učebni a trvala 60 minút. Šiestaci sa
oboznámili so základnými postupmi štepenia
drevín, rozmnožovania a vhodného
výberu podpníkov,
spoznali
niektoré
nové odrody jabloní.
Následne sa deti aj
prednášajúci presunuli do školského
ovocného sadu. Tu
ich páni zo SZZ oboz-

teným prejavom Natália Knapcová a druhú
priečku obsadila Magdaléna Pazdurová.
V III. kategórii sa porota rozhodla udeliť dve
prvé miesta, výherkyňami sa stali Dana Sobolová a Emília Labudíková.
Tri víťazky dôstojne reprezentovali naše
mesto na krajskom kole v Žiline, ktoré sa
uskutočnilo 1. apríla na radnici. Rebeka Bendová sa umiestnila na 3. mieste a Dana Sobolová zaujala natoľko, že sa stala víťazkou a postúpila do celoštátneho kola. Držíme palce.

D. Š.

a mohli sme
vidieť, ako
sa z cesta
stane hotový
vyzdobený
medovník.
Kysucké medovnikárky
sa dlhé roky
z úč a s t ň u j ú
jarmokov
a každoročne
máme možnosť vidieť ich v stánkoch s medovníkmi. Veď kto by sa nepotešil medovníčku darovanému z lásky? Aj pani medovnikárky priniesli pre žiakov darček v podobe krásne
vyzdobeného medovníka, ktorému sa žiaci
veľmi potešili.
Vďaka patrí pani Matuškovičovej za chutné
perníky i množstvo zdieľaných informácií
a drotárovi Milanovi Palčiskovi za jeho ochotu odpovedať deťom na ich početné otázky.
E. Kučáková, S. Malíková
ky, kohútiky, plietli sa korbáče
z vŕbových prútikov… Rodičia nás milo prekvapili, lebo
prejavili o túto činnosť veľký
záujem, prišli v hojnom počte a pracovali tvorivo. Zároveň deti zarecitovali svojim
rodičom veľkonočné rečňovanky a vinše.
Angela Slivková
námili s výchovným rezom mladých stromov
rôznych odrôd jablone, hrušky, slivky, čerešne
a broskyne. Takto viac ako 50 šiestakov našej
školy získalo základy
poznatkov o starostlivosti o ovocné dreviny.
Ďakujeme obom pánom, členom SZZ
v KNM, za ich čas
a ochotu.
Ing. Iveta Petrovová
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Recitátorky predviedli
svoje umenie

i
SPOMIENKY
Srdce ubolené prestalo Ti biť
a nebolo lieku, aby si mohol žiť.
Unavený tíško si zaspal,
zanechajú 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 3. 5. 2017 bude rok, ako nás navždy
opustil môj milovaný manžel, otec, dedko,
pradedko
Martin POLIAK z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 28. 5. 2017 si pripomíname prvé
smutné výročie úmrtia manžela, otca, dedka
a pradedka
Miroslava KRÁLIKA
S láskou manželka, dcéra a syn s rodinami.

Dňa 17. 5. si pripomíname 9. smutné výročie
úmrtia môjho milovaného syna
Stanka BRŠLÍKA
V srdci Ťa stále máme,
s láskou na Teba spomíname.
S láskou mama a bratia.

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 6. 5. 2017 si pripomíname nedožitých
80 rokov a 7. výročie úmrtia manžela, otca
a starkého
Miroslava SÝKORU z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Odišiel si rýchlo a nečakane,
ako keď vietor v búrke stromy láme.
Netrápi Ťa už bolesť ani iné muky,
objali Ťa už Pánove ruky.
Dňa 10. mája 2017 uplynie rok, čo nás
predišiel do večnosti
Milanko BUČEK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína sestra Lydka
s rodinou.

Často spomíname na tých, čo tu už nie sú.
Práve v tieto dni postojíme chvíľu v tichu,
zapálime sviečku.
Zaplavia nás spomienky na krásne chvíle,
láskavé oči, milé slová…
Chýbajú nám veľmi, ale vieme,
nikto celkom neodíde, pretože navždy s nami
ostane v našom srdci.
29. apríla bolo tomu 5 rokov, čo sme sa rozlúčili
s naším otcom, dedom, pradedom, manželom
Petrom GALVÁNKOM z Kysuckého Nového
Mesta
Česť jeho pamiatke!

Už nikdy nezačujeme Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostanú v nás.
22. 4. 2017 sme si pripomenuli 7. výročie,
čo nás navždy opustil
manžel, otec, svokor a starý otec
Pavol BRODŇAN.
S láskou spomína celá rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

POĎAKOVANIE
Dňa 22. 3. 2017 nás vo veku 14 rokov navždy
opustil náš syn, brat, vnuk, synovec a bratranec
Michal JANČÍK
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ako aj jeho kamarátom,
spolužiakom a učiteľom základných
a stredných škôl, ktorí sa prišli s ním rozlúčiť,
ako aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za slová útechy a dôstojnú rozlúčku
patrí vďaka pánovi kaplánovi Fábrymu
a pani Ďuriakovej. Taktiež ďakujeme pohrebnej
službe p. Pošteka.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým priateľom, rodine
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s manželom,
otcom a starým otcom
Vladimírom GLOVNIAKOM,
ktorý nás opustil dňa 23. 3. 2017 vo veku
66 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke nášho brata,
švagra, uja, krstného otca
Jána MARTINSKÉHO z Budatínskej Lehoty,
ktorý nás opustil dňa 20. 3. 2017 vo veku
58 rokov.
Smútiaca rodina.
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OPUSTILI NÁS

 	Ponúkam obrobenú záhradku v záhradkárskej oblasti
Povina-Mazák. Rozloha 4 áre (400 m2). Súčasťou je
neobývateľný drevotrieskový záhradný domček s rozmermi
2×3 m, vhodný na uskladnenie náradia. Na pozemku je
elektrická prípojka 220V a 380V, ovocné stromy, ovocné kríky,
okrasné kríky, skalka, studňa, vinič. Kontakt: 0948/666 092
 	Prijmeme čašníčku – výhodné platové podmienky.
Telefón: 0907/880 210

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

6. 5. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

7. 5. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

PONDELOK

8. 5. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

13. 5. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

14. 5. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

20. 5. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

21. 5. 2017

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

27. 5. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

28. 5. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

Ján MARTINSKÝ
Vladimír GLOVNIAK
Michal JANČÍK
Ondrej BULKA
Alojz KURIAK
Mária PURAŠOVÁ
Zdenka ŠPIRCOVÁ
Emília KRÁLIKOVÁ
Kristína BALIAROVÁ
Marie MATERLINOVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

58 rokov
66 rokov
14 rokov
68 rokov
69 rokov
80 rokov
68 rokov
81 rokov
26 rokov
71 rokov

NARODENIE DETÍ
Peter Rolko,
Matej Pieron,
Margaréta Matejkinová,
Adam Karásek,
Sára Ragulová,
Timotej Belák,
Dorota Padalová,
Nikolaj Kováč,
Adela Ďurinová,
Samuel Kvaššay,
Rebeka Franeková.

POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem úprimne poďakovať neznámej žene, ktorá dňa
22. 3. 2017 medzi 11.30 a 11.45 h. v supermarkete COOP Jednota
na Belanského ulici v KNM našla v oddelení zeleniny na zemi
červenú peňaženku a odovzdala ju pri pokladni. Vďaka!

NASTAVILI ZRKADLO SÚČASNÝM RODINÁM

Vedenie SŠI KNM, Murgašova chce takýmto spôsobom poďakovať
majiteľovi lyžiarskeho strediska na Hájniciach v Hornom Vadičove
p. Ľubomírovi Pavlusíkovi a jeho personálu, za výborné podmienky,
ktoré pripravili žiakom počas lyžiarskeho výchovno-vzdelávacieho
kurzu, ktorý sa konal 6. – 10. februára 2017 v uvedenom lyžiarskom
stredisku.
vedenie SŠI KNM

Zvesti

Radošinské naivné divadlo zvykne do KNM zavítať každý rok.
Tentoraz sa predstavilo smutno-smiešnou komédiou Lás-ka-nie 2,
ktorú si diváci mohli pozrieť 15. marca v dome kultúry. Bystrík
Láska. Tak znie meno hlavného hrdinu, ktorý sa podľa svojho
priezviska vôbec nespráva. Práve naopak, s nesmiernou radosťou
uverejňuje na internete anonymné odkazy plné nenávisti a svoju
manželku si neustále doberá. Dana Lásková považuje varenie za
nočnú moru, má pocit, že sa narodila pre umenie. Ich dcéra Zuzana
má tiež nesplniteľný sen, túži sa stať Miss sympatia. Do nespokojnej
rodiny odrazu zavíta náboženský aktivista Belo Capanda.
Bystrík uverí, že má zázračné schopnosti, Dana sa konečne necíti
prehliadaná a Zuzana robí všetko preto, aby neskončila na súťaži
tretia ako v Capandovej predpovedi. Najdôležitejšou postavou hry je
však niekto úplne iný, a to Bystríkova mama Alžbeta. Kým herečka
Katarína Kolníková v prvom uvedení Lás-ka-nia ducha len hrala,
teraz ním bola naozaj. Hoci je už v hereckom nebi, diváci ju mohli
vidieť na plátne vďaka videozáznamom zachovaným z predošlých
vystúpení. V inscenácii zo záhrobia sleduje a komentuje rodinu
svojho syna, ktorá má s láskou často spoločné len meno.
Capandove klamstvá sa nakoniec dočkajú odhalenia. Jeho podvody
však predostrú rodine také možnosti, aké sa neodmietajú. Z Bystríka
sa stane zakladateľ novej politickej strany a práve manželka s dcérou
sú mu najväčšou oporou. Láska sa začne drať na povrch v nenápadnej
podobe. Nenápadný však rozhodne nebol úspech, ktorý herci na čele
so Stanislavom Štepkom svojou hrou v KNM zožali.
Dominika Chrastová
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i
Správne znenie tajničky z čísla 4/2017 znie:
„… život ťažký, tomu bude zem ľahká.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Mária Fritzová,
Revolučná 1171, KNM – 6,00 €, 2. Anna
Janíková, Lipová 996, KNM – 5,00 €,

3. Anna Gavlasová, Jesenského 1234,
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 5/2017

roks, alap,
skar, Onat,
it

dva
kopytníky

diel

súmrak

čakám

ojoj

lovec
rakov
(hovor.)

tni

ťažký kov

severný
pól
(skr.)

patriace
Kamile

tvrdý
cukrík

krstný otec

ázijský
sokolík

1. časť
tajničky

predložka
povedľa

lyžiarsky
vosk

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 19. 5. 2017.

radikál
odvodený
od metánu

šabľa

autor
meno
kde
krížovky: tureckého
Jaroslav
básnika
2. časť
Jablonský Kutlara
tajničky

vraciam
kadiaľ
polia

chvostík,
po česky

lietanie
osobné
zámeno

nevrndžal

Lesykovo
meno

3. časť
tajničky

námet

etylalkohol

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



5

to, po
anglicky
indium
(zn.)

Budha: Hlad a láska … dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

5

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 4/2017 znie: „Legoland“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Ema Babuljaková, Nábrežná 900, 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. 5. 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 19. 5. 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. Mliečny nápoj.
2. Prvky chôdze.
3. Výrobca kolies.
4. Kvetiny.
5. Kučera.
6. Vetva.
7. Ťažká situácia.
8. Plod kokosovej palmy.
pomôcka: kríza

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Podporte športovú akadémiu v našom meste!
Predstavitelia Športovej akadémie Mateja
Tótha si vybrali na základe športových výsledkov v našom okrese ZŠ Clementisova
do svojej akadémie. Ide o podporu atletiky
medzi deťmi. Športovanie detí v akadémii
významným spôsobom podporí mobilný
operátor O2 v podobe finančného grantu.

Z každého okresu na Slovensku bola vybratá jedna ZŠ, ktorá súťaží pomocou mobilnej
aplikácie o grant pre školu zahŕňajúci celoročné tréningy pre jednu tréningovú skupinu detí na škole.
Každý môže pomôcť, ak sa zaregistruje na
www.dobrybeh.sk, stiahne si do mobilného

telefónu aplikáciu, ktorá bude zaznamenávať
nabehané a nachodené
kilometre. Najlepšie
podmienky získa tých 24 škôl, ktorých priaznivci nabehajú alebo nachodia najviac kilometrov. Jednotlivci budú zaradení do žrebovania
o mobily zn. Huawei. Súťaž trvá do 31. 8.
Ďakujeme všetkým za podporu!

Skvelé víťazstvo Jozefa Bubeníka

Šachový turnaj
seniorov
Štvrtý aprílový deň sme prijali srdečné pozvanie na šachový turnaj o cenu riaditeľa
Úradu ŽSK. Kráľovská hra, ktorá udržiava
priestorové a strategické myslenie, podporuje rozvoj osobnosti, zdravú rivalitu
a nejeden raz naštartuje dlhoročné šachové
priateľstvo. Ide o hru, kde vek ani pohlavie nezohráva žiadnu úlohu. Reprezentant
z Domova sociálnych služieb a zariadenia

Veľkonočná tradícia
Vlani Veľkonočná nedeľa pripadla skôr asi
o tri týždne, na termín 27. marca. Tradičného symbolického výstupu ku krížu pod
Táborom pri príležitosti Zmŕtvychvstania
Pána sa zúčastnilo len osem ľudí, hoci počasie bolo lepšie ako tento rok. Ráno môj
prvý pohľad bol z okna von, aké je počasie.
Neprší! Táto radosť trvá len malú chvíľu,
pretože už o desať minút začalo mierne mrholiť. Ale dážď nás nemôže odradiť. Stretli
sme sa pri Drevine 10 ľudí, čo tiež nie je
veľká účasť, z toho dvaja čakáme ešte asi
5 minút, ak by ešte niekto došiel, aby nešiel sám, ak chodník nepozná. Je dokonalá
tma, dávame pozor až nás zemská príťažlivosť nepritiahne na zem do blata, lebo tu
cez Skotňu prebieha ťažba dreva a terén je
maximálne rozbitý. Chvíľami je dážď hustejší, chvíľkami slabší. Dobiehame ďalšiu
partiu, pomaly sa blížime ku krížu a už
počuť aj ľudí. Presvitá k nám svetlo ohňa,

Zvesti

tor z AK Slávia TU Košice (33:01). Najrýchlejšia žena Ľubomíra Maníková (AK Spartak
Dubnica nad Váhom) dobehla v čase 38:27,
za ňou takmer minútu zaostala druhá Sylvia
Sebestian (BJ JG Žilina) a pre pekné tretie
miesto si dobehla naša atlétka Nikola Štefundová, ktorá časom 40:42 zvíťazila medzi
juniorkami.
Poďakovanie organizátorov patrí sponzorom podujatia MarPin s. r. o. a Schaeffler
Kysuce, s. r. o., rozhodcom, Dobrovoľnému
hasičskému zboru KNM, mestskej polícii,
PZ SR, ako aj fanúšikom za ich skvelé povzbudzovanie na trati Kysuckej desiatky.
pre seniorov
pán
Pavol
Orieščik nezaháľal a zmeral
si sily vo všetkých 9 kolách.
Turnaj bol zaujímavý tým,
že sa stretli
všetky vekové kategórie
ktoré poteší vždy každého človeka. Konečne sme pri ohni a kríži, všetci sa spoločne
zdravíme, je 4,50 hod. Niektorí tu dorazili
aj skôr, aby zapálili oheň. Ďakujeme im, ako
aj tým, čo sa postarali o drevo a pripravili
aj lavice na sedenie zo stromov, len škoda,
že všetko bolo mokré, a tak sme radšej postávali jeden pri druhom ako bratia a sestry. Zapaľujeme pri kríži kahančeky ako
ku hrobu. Zohrievame sa pri teple ohňa,
aj naše duše pri spomienke na Zmŕtvychvstanie Pána a na našich najbližších, ktorí
už nie sú medzi nami. Spomíname aj na
tých, čo si už netrúfajú na takýto výstup,
hoci tu v minulosti chodili a skonštatovali
sme, že podstatnú účasť vždy tvorili Hornouličania, tak ako aj dnes. Rátam účasť
a napočítam celkovo 18 ľudí. Postupne sa
rozvidnieva a začínajú nás svojím spevom
rozveseľovať rôzne operence. Pretože ma aj
s kamarátom Romanom ešte čaká zostup
do mesta, raňajšia omša a výstup na veľkonočnú Ľadonhoru s prechodom po Stenách

D. Š.
od 14 do 85 rokov. Chvíľu bola v prevahe
mládežnícka rýchlosť, no nedali sa zahanbiť ani dlhoročné skúsenosti. Počas celého
turnaja panovala priateľská atmosféra a už
dnes sa tešíme na jubilejne desiate kolo.
Mgr. Mariana Pochybová

až do KNM, sa so všetkými lúčime. Verím,
že o rok sa stretneme opäť vo väčšom počte a táto tradícia nezanikne, ale sa posilní.
Preto vás všetkých pozývam už teraz!
Teodor Bráciník
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(pokračovanie zo str. 1)
bežcov z KNM a okolia. To sa organizátorom
z MKŠS KNM rozhodne podarilo. Na štart
sa postavilo takmer 120 pretekárov, medzi
nimi viacero bežcov z firmy Schaeffler. Bežali aj riaditeľ Ing. Milan Jurky (Schaeffler
Kysuce) a Ing. Miroslav Janota (Schaeffler
Skalica). Po štarte na Murgašovej ulici čakalo bežcov 10 okruhov (Murgašova, Lipová
a Litovelská ulica). Na trati si najlepšie počínal Jozef Bubeník (AK – MKŠS KNM), ktorý
zvíťazil v kvalitnom čase 32:41, druhý Jan
Wydra (Poľsko) zaostal za víťazom 12 sekúnd a na tretej priečke skončil Imrich Pás-

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

3. 5. 2017, 9.00 – 15. 00 h.
Deň slnečníc
Charitatívnu akciu Deň slnečníc – KROK so
sclerosis multiplex organizuje Klub sclerosis multiplex KNM pred budovou Klubu 75
a v uliciach mesta.

KULTÚRNE SPEKTRUM

4. 5. 2017, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
Kecy k veci s Fyzio Mamou
Informačný seminár pre rodičov o psychomotorickom vývoji dieťatka a jeho
ovplyvňovaní. Ukážky a zásady manipulácie s bábätkom. Je potrebné sa prihlásiť:
fyziomama@gmail.com, tel. 0903/034 244
6. – 7. 5. 2017
Vodná nádrž Neslušanka
Rybárske preteky O pohár predsedu MO
Miestna organizácia SRZ KNM pozýva na
preteky. V sobotu súťažia dospelí od 6.00
do 14.00 hod. V nedeľu pretekajú deti do
15 rokov so začiatkom o 8.00 hod.

10. 5. 2017, 10.00 h.
Mestská knižnica KNM
Les ukrytý v knihe
Celoslovenská kampaň v rámci ktorej sa
uskutoční: čítanie o lese, stretnutie s lesným pedagógom, tvorivé recyklačné dielne,
uhádni zviera podľa hlasu a pod. Súčasťou
kampane je súťaž Najoriginálnejšia lesná
pohľadnica.
10. 5. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
La Gioia and band Rokové balady
Hudobný koncert známeho pop operného
tria.
Vstupné: 13 €
12. 5. 2017, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
14. 5. 2017, 15.00 h.
CVČ Sv. Jakuba
Deň matiek
Pozývame mamičky a babičky na hudobné,
divadelné a tanečné predstavenie v podaní
detí a mládeže z CVČ.
informácie: www.cvcjakub.sk

7. 5. 2017, 16.50 h.
Mestský štadión
Majstrovstvá SR v behu na 10 000 m
Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu
na 10 000 m na dráhe.
8.5. 2017, 15:00 h.
Slávnostné otvorenie rozhľadne na kopci Tábor
Urbariát, pozemkové spoločenstvo KNM
pozýva na slávnostné otvorenie rozhľadne
na Tábore. V programe slávnostné príhovory, svätá omša s posvätením rozhľadne
a prestrihnutie pásky.
8. 5. 2017
Kysucké Beskydy
Výstup na Veľkú Raču. Stretnutie priaznivcov Klubu turistiky Kysúc.

15. – 20. 5. 2017
Mestská knižnica KNM
Rodinné balenie čítania
Každý rodič s dieťaťom a každé dieťa s rodičom môžu osláviť Svetový deň rodiny
(15. 5.).
Získajte
spoločne
ako rodina
čitateľský
preukaz
zdarma.
17. 5. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Matka
Premiéra divadelnej hry od Júliusa Barč-Ivana
Matka v podaní divadelného súboru Rampa.
Réžia: Katarína Kováčiková
Hrajú: Katarína Kováčiková, Jozef Laurenčík, Denisa Kurňavová, Pavol Prievozník
a Paulína Vlčková.
vstupné: 5 €

20. 5. 2017, 18.00 h.
Dom kultúry KNM
Rodná kolíska
Folklórny súbor Jedľovina pri
príležitosti 60. výročia pozýva širokú verejnosť na slávnostný galaprogram.
vstupné: 4 €
21. 5. 2017, 14.00 h.
Dom kultúry KNM
Majáles pre seniorov
Tanečná zábava a kultúrny program pre
seniorov. Hrá hudobná skupina Štefana
Beláka.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
28. 5. 2017, 9.00 h.
Ukážková včelnica v Povine
Rezbárske sympózium
Súčasťou podujatia prednáška M. Káčeríka
o chove včelích matiek
31. 5. 2017, 9.00 – 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Čítajme si…
Najpočetnejší detský čitateľský maratón,
10. pokus o prekonanie slovenského rekordu v čítaní detí. Pozývame deti aj ich rodičov.
31. 5. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Žobrácke dobrodružstvo
MKŠS KNM a divadelný súbor dospelých
uvedie hru autorov Ján Solovič, Milan Lasica a Július Satinský.
hrajú: Ondrej Kubík, Daniela Podoláková,
Miroslav Cáder, Viera Tomašcová, Pavol
Prievozník, Kristína Gazdíková, Denisa
Kurňavová, Miloš Gazdík, Ján Šteiniger
vstupné: 5 €
PRIPRAVUJEME NA JÚN
1. 6. 2017, 14.00 h., CVČ Sv. Jakuba
Deň detí
1. 6. 2017, 15.00 h., Námestie slobody
Koncert populárnej hudby
4. 6. 2017, 13.00 h., Námestie slobody
Cesta rozprávkovým mestom
4. 6. 2017, 17.00 h., Námestie slobody
Na Zemi dobre mi – divadelné predstavenie pre deti
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