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Graffitti umenie
v meste

Deväť titulov pre
Asanky
Počas víkendu 5. – 6. mája sa v Spišskej
Novej Vsi uskutočnil 14. ročník Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom
športe. Zúčastnilo sa ho 1 500 mažoretiek z 34 súborov z celého Slovenska.
Už po štrnástykrát sa tejto súťaže zúčastnili aj mažoretky Asanka. Dievčatá

viac na str. 11

Slovenský rekord
vytvorili naše deti

V sobotu 15. apríla sa v našom meste konal Sewer graffiti jam č. 1. O čo vlastne
šlo? Skupina nadšencov umenia graffiti
chcela spestriť verejný priestor a priblížiť toto umenie ostatným ľuďom. Graffiti už predsa nie je len vecou subkultúry
s nálepkou „vandali“. Je všade okolo nás,
v reklamách, TV a pod., vo vizuálnej komunikácii sú graffiti prvky využívané čoraz častejšie.
Organizátorom podujatia a autorom
myšlienky bol Filip Svrček. Vytipoval
si zopár vhodných priestorov v našom
meste a niekoľko mesiacov vopred oslovil majiteľov, či by boli ústretoví takejto
forme umenia. Je zástancom toho, že
graffiti má byť legálne. Za obeť tak grafiťákom padlo oplotenie firmy Marlex, garáže pri železničnej trati na Kamencoch,
múr na garážach na Clementisovej ulici či
železničný podjazd.
Organizátor sa vyjadril: „Snažím sa touto
formou zviditeľniť Kysuce. Mladí strácajú všeobecne záujem o umenie ako také

Suľkovské rozprávky a poviedky je leporelo vytvorené z vlastných literárnych prác
a ilustrácií detí ZŠ Dolinský potok. Všetky rozprávky a príbehy sú autorskými
dielami, ktoré vytvorili pomocou vlastnej fantázie a predstavivosti. V marci
2017 leporelo v plnej svojej kráse zdobilo
interiér
š k o l y.
Žiaci si
prezerali svoje dielo,
obdivovali
tvorbu
svojich
spolužiakov,
čítali
si zaujímavé
r o z -
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

Prednedávnom sme prijali z Policajného
zboru oznámenie, že na Okresnom riaditeľstve PZ Kysucké Nové Mesto majú zaznamenaný zvýšený počet prípadov týkajúcich
sa zneužitia bankomatových platobných
kariet. Preto je dôležité, aby občania venovali zvýšenú pozornosť svojim osobným
dokladom vrátane bankomatových platobných kariet, ktoré majú uschované vo vreckách, kabelkách, aby ich nenechávali voľne
položené, alebo odložené v osobných motorových vozidlách na viditeľných miestach.
V prípade odcudzenia bankomatovej platobnej karty je potrebné bezodkladne

Súťaž o pohár predsedu
Prvý májový víkend sa na Vodnej nádrži Neslušanka konali rybárske preteky pre malých
i veľkých rybárov či rybárky. Po predchádzajúcom upršanom týždni sa na organizátorov usmialo šťastie a prestalo pršať. Chuť
zarybárčiť si priviedla k vode 101 dospelých
a 43 detí. Rybárskych pretekov sa zúčastnili
rybári z viacerých rybárskych organizácií, čím
sa zvýšila konkurencia.
V prvom kole ryby nemali veľkú chuť, ale po

túto zablokovať prostredníctvom operátora príslušnej banky na nepretržitej linke, lebo v súčasnosti bankomatová karta
umožňuje vykonať rôzne platobné úkony
a operácie bez zadania príslušného PIN
kódu, čím môže dôjsť k majetkovej ujme
vlastníka takejto karty. Prípadov, kedy si
občania pri platobnej karte, či už v kabelke
alebo v peňaženke, odkladajú aj napísané
číslo PIN je síce menej, ale ešte stále sú aj
takéto skutky evidované.
Samozrejme, výrazne viac je takých, keď
sa páchateľ síce zmocnil tejto bankomatovej platobnej karty, ale bez uvedeného
PIN. V tomto prípade sú jeho možnosti
obmedzené na vykonanie nákupov do výšky 20 € a to iba dovtedy, kým majiteľ nepožiada banku o jej zablokovanie. Takýto
nákup môže zopakovať niekoľkokrát. Banky to majú nastavené rôzne, u niektorých
môže takýto nákup vykonať trikrát a sú aj
také, že to môže urobiť aj 15-krát.

Ak má majiteľ zriadenú službu zasielania SMS správ o pohybe na účte, mal by
po prijatí takejto správy ihneď platobnú kartu zablokovať na nepretržitej linke – 0900/111 888 alebo 0850 111 888.
Následne by mal skutok ihneď oznámiť
Policajnému zboru, aby tento mohol po
páchateľovi pátrať po horúcej stope. V danom prípade sa totiž nejedná len o obyčajnú krádež, ale skutok sa kvalifikuje
prísnejšou kvalifikáciou ako trestný čin
neoprávneného vyrobenia a používania
elektronického platobného prostriedku,
kde je trestná sadzba v prvom odseku
jeden rok až päť rokov odňatia slobody.
Od začiatku je teda vecne príslušný vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ.
Na záver by som chcel ešte raz požiadať
všetkých občanov, aby si dávali veľký pozor na svoje bankomatové karty a prípadnú stratu alebo krádež okamžite oznámili
príslušnej banke a kartu dali zablokovať.

výmene pozícií sa už úlovkové listy začali napĺňať.
Rybári postupne nachytali 79 kaprov, 31 pleskáčov a jedného pstruha
dúhového. Na stupňoch
víťazov nakoniec skončili
rybári z našej organizácie.
Zvíťazil Bohuslav Buchta, na druhom mieste
skončil Vlado Petrek a tretí skončil Ľudvik
Ščamba. Po skončení pretekov bol pre prítomných nachystaný voňavý guľáš a mnoho

občerstvenia. Tento rok
si totižto rybári z KNM
pripomínajú 40. výročie
založenia ich organizácie.
Deti počas svojich pretekov spolu nachytali
49 kaprov, 13 pleskáčov, 3 lieňov a jedného
pstruha dúhového. V pretekoch suverénne
vyhrala Simona Várošová, pred Petrom Cvachom a Dominikom Chachulom.
Marián Mihalda

Spojenie pohybu, hravého učenia sa a zábavy
Každý, kto 17. mája odchádzal z turistických
pretekov v Nesluši, žiaril ako slniečko, pretože všetkým zúčastneným dobilo baterky
nádherné počasie a úžasná atmosféra. Vďaka Grantovému programu Žilinského samosprávneho kraja organizátori usporiadali už
druhý ročník pretekov v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“.

Pre Spojenú školu v KNM sa turistické preteky stávajú tradíciou. Keďže sme už vedeli,
čo nás čaká, aj naša príprava bola svedomitejšia. Nejeden z nás sa priznal, že doma
poctivo študoval topografické a turistické
značky, kultúrne pamiatky, hlavné mestá

štátov EÚ či druhy drevín a rastlín. Keďže
v našich pretekoch nejde len o rýchlosť, kondíciu a vytrvalosť, na svoje sme si prišli aj my
„bifľoši“. Konečne sme ukázali naše poctivo
naštudované vedomosti a rozhýbali sme si
celé telo. Na štart sa postavilo 180 pretekárov. Organizátorom sa naozaj podarilo vrátiť
šport medzi žiakov a učiteľov našej školy.
Vďaka patrí najmä pani učiteľke Mgr. Márii Maxianovej, ktorá spolu s organizačným
tímom, ostatnými pani učiteľkami Spojenej
školy a dobrovoľníkmi zo združenia Priatelia
Kysúc zabezpečila bezproblémový priebeh
pretekov.
Keďže turistickými pretekmi u nás žije celá
škola, pretekárov v úvode prišiel povzbudiť
aj pán zástupca Ing. Michal Žabka. Najviac
sme sa všetci obávali azimutových úsekov,
kde sme museli pomocou buzoly merať uhly
a zisťovať smer trasy k ďalším stanovištiam.

Napokon sa nestratil nik a cieľovou rovinkou
prebehli všetci pretekári.
Na stupienky víťazov sa však v jednotlivých
kategóriách mohli postaviť len tí najzdatnejší. V kategórii chlapci na 2 km zvíťazil
Igor Hanus, na 3 km bol prvý Milan Mozol.
Z dievčat na 2 km bola najrýchlejšia Paula
Marčišová. Súťažili aj pedagógovia Spojenej školy, na trati 1 km zvíťazila Beáta
Baroniaková a na trati 3 km Mária Maxianová.
Mgr. Beáta Baroniaková
Foto: Mgr. Jana Komanová
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Pozvánka na zasadnutie
Dňa 15. júna (štvrtok) o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM
riadne zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý
občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť prinesie na svojom
TV kanáli spoločnosť Antechnet, s. r. o.
Podrobný program rokovania poslancov
bude uverejnený na webovej stránke mesta.
Voľné pracovné miesto
Krajská hvezdáreň v Žiline, pracovisko Kysucká hvezdáreň v KNM, prijme do pracovného pomeru upratovačku. Pracovný
úväzok 0,3 (2 hod. 15 min./deň), práca
v popoludňajších hodinách. Pracovná zmluva bude na dobu určitú počas zastupovania
pracovníčky na dlhodobej PN a materskej
dovolenke (predpokladaná dĺžka 10 mesiacov). Nástup ihneď. Platové podmienky:
160 €/mes. v hrubom.
Kontakt a informácie: Kysucká hvezdáreň
v KNM, Dolinský potok 1278, 024 01 KNM,
telefón: 041/421 29 46, 0907/872 535,
e-mail: janmasiar@vuczilina.sk.
Využite kultúrne poukazy
Žiaci aj pedagógovia môžu tento rok opäť
používať Kultúrne poukazy 2017 na úhradu podujatí v našom meste. Môžete tak
urobiť v Mestskej knižnici KNM alebo
v Mestskom kultúrno-športovom stredisku KNM úhradou vstupného na podujatie

Pietna spomienka
v parku
Druhá svetová vojna natoľko ovplyvnila
ľudské životy, že si deň, kedy sme sa dostali
z pazúrov nemeckých okupačných jednotiek, pripomíname každý rok. Mesto v spolupráci s MKŠS pripravilo 28. apríla pietnu
spomienku na obete druhej svetovej vojny
v priestoroch mestského parku. KNM bolo
oslobodené 30. apríla 1945 v rámci Ostravskej operácie zameranej na dobytie priemy-

Echo mesiaca
Kysuckí urbárnici zradili kysucké hory – dielo
našich predkov
Nie je tomu tak dávno, čo sme obdivovali krásne,
prekvitajúce lesy v okolí nášho mesta. Žiaľ, už to
neplatí, pretože tieto lesné porasty sú v dezolátnom stave.
Na to, aby boli lesy zdravé a krásne je potrebné, aby
bola zabezpečená ich údržba, čistenie a súčasne,
aby sa v nich rúbalo drevo podľa príslušných predpisov, ale aj prírodných zákonitostí a prirodzeného
poriadku. V prípade výrubu by mala byť samozrej-
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v dome kultúry či služieb a ročného členského poplatku v knižnici.
Podporte kultúru v našom meste.
Začnú premávať cyklobusy
Žilinský samosprávny kraj v roku 2015
spustil projekt cyklobusov. Ide o špeciálne upravené autobusy, ktoré prepravujú
cyklistov smerom zo Žiliny do Terchovej,
Turčianskych Teplíc a Starej Bystrice. Už
11.6. 2017 začnú premávať prvé z nich,
ktoré stoja i v našom meste a odvezú vás do
Kysuckého Lieskovca, Krásna nad Kysucou,
Starej a Novej Bystrice či do Žiliny.
Spoje premávajú v sobotu, nedeľu a vo sviatok od 11. 6. do 1. 10. 2017 a v piatok v termíne od 7. 7. do 25. 8. 2017.
Cestovný poriadok:
smer Nová Bystrica, odchody z autobusovej stanice KNM: 8.50, 12.20, 16.50 h
smer Žilina odchody z Nová Bystrica
Škorvaga: 10.15, 15.00, 18.00 h
Navrhnite osobnosť mesta
Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne
udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky
vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, za
činnosť, ktorou sa významným spôsobom
pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Návrhy na udelenie ceny
môžu mestskému zastupiteľstvu predklaselného Sliezska. Počas vojny
zomrelo niekoľko desiatok našich vojakov.
Ani silný dážď neodradil predstaviteľov mesta od krátkej
spomienky na padlých. Na začiatku podujatia zaznela hymna
v podaní Novej Kysučanky, potom sa ujal slova primátor mesta Ing. Ján Hartel a pripomenul
prítomným najzásadnejšie udamosťou aj výsadba nových stromov. Nie je dobré žiť
len v súčasnosti, ale je predsa potrebné pamätať aj
na budúce generácie.
Vážení členovia Urbariátu KNM – na členskej
schôdzi, ktorá sa konala dňa 28. apríla 2017, ste
poslušne odhlasovali všetko to, čo sa v súčasnosti
v našich horách deje a dialo sa v nedávnom období. Namiesto návratu k správnemu prístupu k našej
prírode si mnohí dovolíte bezdôvodne urážať a kritizovať prácu zakladateľov Urbariátu KNM, ktorí
začínali od nuly v deväťdesiatych rokoch a aj ich
prácou sa podarilo vybudovať urbariát, z ktorého
mali a aj dnes majú jeho rádoví členovia (ale aj všet-

dať poslanci, primátor, prípadne aj občania
mesta.
Ak poznáte vo svojom okolí osobnosť,
ktorá spĺňa uvedené kritériá, zašlite svoje
návrhy spolu s odôvodnením do 10. júna
na adresu mestského úradu. Vaše návrhy
prejdú schvaľovacím procesom na júnovom
zasadnutí MsZ v KNM.
Talentové skúšky
Mesto KNM a ZŠ Clementisova otvárajú od
školského roku 2017/2018 športové futbalové triedy v 5., 6., 7., 8., 9. ročníku. Garantujú kvalitnú športovú prípravu žiakov pod
vedením kvalifikovaných trénerov, kvalitný
výchovno-vzdelávací proces s individuálnym prístupom, kvalitné materiálno-technické zabezpečenie, regeneráciu, psychologickú prípravu.
Talentové skúšky sa budú konať:
16. júna (piatok) 2017 o 18.00 hod.
v telocvični ZŠ Clementisova
Bližšie informácie: Mgr. Igor Ševec,
riaditeľ školy 041/421 33 19,
igorsevec@gmail.com,
Ing. Róbert Chládek,
futbalový tréner +421/904 521 633,
robert.chladek@gmail.com
Otvorenie športovej triedy v každom ročníku je podmienené dostatočným počtom
uchádzačov, min. 15 žiakov. Hlavní partneri: Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Mesto
KNM, ZŠ Clementisova.
losti z oslobodzovania nášho mesta. Medzi prítomnými nechýbal podplukovník
a zároveň predseda Zväzu
protifašistických bojovníkov
Rastislav Majerčiak. Následne prebehlo kladenie vencov
k pamätníku padlých vojakov.
„Česť ich pamiatke.“
D. Š.
ci občania KNM) úžitok. Na tomto mieste si Vás dovoľujem vyzvať – zastavte skazu našich lesov a vráťte prírode okolo nášho mesta opäť zdravie a krásu!
Irena Chromjaková
Odpovedá Marian Antecký, predseda
a MUDr. Mária Ivánková, podpredseda urbariátu:
Čas sa zastaviť nedá, keď sa strom nasadí, raz sa
musí aj zrúbať. Je len otázka času, či ho zrúbeme
po dovŕšení veku dospelosti, alebo nútene, keď je
napadnutý chorobou. Súhlasíme s pani I. Chromjakovou, že v prípade výrubu by mala byť aj výsadba
nových stromov. Uvedomujeme si prioritu zachova-
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Echo mesiaca
nia lesa a robíme preto všetko. Za roky 2011 – 2016
sa vysadilo 841 300 sadeníc, ktorými boli nielen
vysadené nové rúbaniská, ale aj 10 rokov staré zanedbané holiny po ťažbe. Výsadbou sa pamätá aj na
budúce roky. Výbor urbariátu so súhlasom spoluvlastníkov vytvára aj rezervný fond na obnovu lesa
pre budúce roky.
Súhlasíme, že drevo by sa malo rúbať podľa príslušných predpisov. Tým sa aj riadime. To, čo sa ťaží,
je kontrolované lesným úradom, ktorý zabezpečuje
štátny dozor. Ťažba je v súlade so Zákonom o lesoch a schváleným Programom rozvoja lesa na roky
2010 – 2019. Pripomíname, že by sme mohli okrem
kalamitného dreva ťažiť ročne 16 500 m3 čerstvého dreva a k tomu je povinnosť ťažiť všetko drevo
v rámci vykázanej kalamity. Našou snahou je robiť
len nevyhnutnú šetrnú ťažbu. Terajší výbor urbariátu za roky 2011 – 2016 neprekročil ročnú ťažbu
13 000 m3, pričom sa ťaží len kalamitou napadnuté
drevo. Pani I. Chromjaková bola členkou výboru
urbariátu do 11. 12. 2010. Pripomenieme jej, že
v roku 2010 sa vyťažilo 20 485 m3 dreva a z toho
bolo evidované 44,32 % čerstvého dreva.

Urobili vzorný poriadok
Dňa 11. mája 2017 si urobili žiaci ZŠ Clementisova so svojimi učiteľmi Deň Zeme.
Čistili okolie školy a panelákov na Clementisovej ulici, ale i nábrežie rieky Kysuca,
kde bolo množstvo odpadkov, sklenených
a plastových fliaš, ktoré tam odhadzujú
najmä mladiství, čo tam trávia časť svojho
voľného času poobede i vo večerných hodinách. Nábrežie rieky Kysuca využívajú

Žiaci skúsili vrúbľovanie
Na konci apríla sa v ZŠ Dolinský potok konala
významná udalosť. Prišli k nám členovia OV
SZZ Čadca z KNM pod vedením jeho predsedu Ing. Ivana Červenca a Mgr. Alexandra
Orlinského. Okrem nich nás navštívil aj pán
primátor Ing. Ján Hartel.
Spoločne so žiakmi siedmeho ročníka, ktorí sa
na hodinách sveta práce učia základy ovocinárstva, si pozorne vypočuli odbornú prednášku
pána Červenca o pestovaní a štepení ovocných

Počítač bol ich pomocník
Dvadsať žiakov zo ZŠ Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok si meralo svoje počítačové zručnosti v súťaži Počítač môj pomocník.
Súťaž organizovalo CVČ KNM v spolupráci so
ZŠ Nábrežná. Prihlásení žiaci dostali za úlohu
počas 1 hodiny vypracovať návrh plagátu na
tému Deň Zeme.
Úpravu, text, pútavosť, výstižnosť, využitie
plochy, počítačové zručnosti, to všetko objek-

Pisateľka píše, že v deväťdesiatych rokoch sa podarilo vybudovať urbariát a je z neho dodnes úžitok.
Áno, v roku 1992 sa podarilo prof. Jozefovi Tarábkovi a spol. znovu obnoviť urbariát, čo znamenalo
vrátiť nielen lesy, ale aj ostatný urbársky majetok
spoluvlastníkom. To ale neznamená, že to, čo sa teraz ťaží, je zásluha znovuobnovy urbariátu. Bol to
v jednej skupine 80–90-ročný les, ktorý nám závideli
na celých Kysuciach a v druhej skupine 40–50-ročný
les vysadený na urbárskych pasienkoch v päťdesiatych rokoch min. storočia. S poľutovaním musíme
konštatovať, že kalamita si nevyberá les podľa veku
a nezasiahla len nás, ale celé Slovensko.
My sme si nikdy nedovolili kritizovať prácu členov
výboru za znovuobnovu urbariátu. Terajší výbor
urbariátu si váži tých obetavých, ktorí sa zaslúžili
o znovuobnovu urbariátu v roku 1992. Na zasadnutí
zhromaždenia v roku 2012 sme pri dvadsiatom výročí znovuobnovy ocenili aj pani Irenu Chromjakovú
ďakovným listom, ktorý si osobne prevzala na výbore
urbariátu. Ocenený bol aj prof. J. Tarábek a pani Nadežda Behúňová. Terajší výbor má k dispozícii aj ďakovné vyjadrenie k našej práci od prof. Jozefa Tarábka.
Ak pisateľka kritizuje „poslušnosť“ prítomných
na hlasovaní, asi si neuvedomuje, že hlasovali na

základe predloženej 9-stranovej správy o činnosti
výboru a dosiahnutých hospodárskych výsledkoch,
4-stranovej správy o plnení uznesenia, 4-stranovej
správy o ročnej závierke a čerpaní rozpočtu a predloženej správy dozornej rady o kontrole činnosti
výboru, kontrole správnosti účtovania a kontrole
výkonov súvisiacich s nájmom lesa. V diskusii vystúpil aj konateľ obhospodarovateľa lesa Ing. P. Durčák, ktorý vysvetlil stav ochrany lesa a stav kalamity
a predložil aj program práce v lese na rok 2017.
Na zhromaždení bolo schválené uznesenie 75,62 %,
proti hlasovalo len 0,15 %, čo predstavoval hlas
splnomocnenej zástupkyne p. I. Chromjakovej.
Rozdiel 24,23 % predstavujú neprítomní spoluvlastníci na rokovaní. Pripomíname, že v urbariáte
aktuálne evidujeme 658 spoluvlastníkov, z ktorých
je 199 vysokoškolsky vzdelaných. My by sme sa báli
hádzať všetkých do jedného vreca.
Nezazlievame pani I. Chromjakovej, že vo svojom
veku (85 rokov) nechodí do lesa, ba nechodí ani
na zasadnutia zhromaždenie spoluvlastníkov. Ale
máme výhrady k jej prezentácii stavu lesa, ako aj jej
zlých informácií zo zhromaždenia spoluvlastníkov.
Napriek tomu pani Irene Chromjakovej prajeme do
ďalších rokov hodne zdravia a príjemnú starobu.

i starší ľudia, chodia sa tu poprechádzať
alebo si posedieť na lavičkách. Koše na od-

ní k najbližšiemu prostrediu, do ktorého sa
pravidelne vracajú za oddychom?
Mgr. Ľ. Mičáková

padky pri lavičkách sú žiaľ takmer všetky

zničené. Chodia tu i psíčkari, ktorí neveľmi
dbajú na to, čo ich miláčikovia zanechávajú
na chodníkoch.
Žiaci ZŠ Clementisova tu urobili vzorný
poriadok, za čo im patrí veľká vďaka. Ako
dlho však zostane krásne prostredie nábrežia čisté a ideálne pre oddych a regeneráciu
všetkých? Prečo sú niektorí z nás ľahostajstromov. Prednášku obohatenú radami skúseného ovocinára a názornými ukážkami štepenia
i vrúbľovania pozorne sledovali nielen naši žiaci, ale aj záhradkári. Všetci si to mohli aj prakticky vyskúšať. Skupiny žiakov medzi sebou súťažili o najkvalitnejšie vrúbľovanie. Deti dostali
za svoju snahu od našich hostí skvelé ceny a občerstvenie. Pochutnali si na opečenej slaninke,
špekáčikoch a chlebíku. Akcia sa vydarila!
Pre dospelých účastníkov nasledovali praktické ukážky jarného rezu sliviek v školskej
ovocnej záhrade. Záhradkári obohacovali svo-

je vedomosti z ovocinárstva o nové poznatky
pri tvarovaní koruny sliviek a preberali bohaté skúsenosti od pána Ivana Červenca.
Ďakujeme nielen celému OV SZZ v Kysuckom
Novom Meste, ale aj našim pani učiteľkám
a hlavne Mgr. Podolákovej, ktorá sa na príprave akcie významne podieľala.
Mgr. Jarmila Falátová

tívne hodnotila komisia v zložení: Mgr. R. Vlčková, Mgr. S. Pakancová, Mgr. K. Mlynarovičová, ktorá rozhodla o poradí víťazov.
1. Samuel Juríček, ZŠ Nábrežná 8.C; 2. Marek
Čuraj, ZŠ Nábrežná 9.A; 3. Patrícia Mazáňová,
ZŠ Clementisova 8.A. Odmeneným víťazom
blahoželáme, komisii ďakujeme za hodnotenie a tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.
Mgr. Janka Pavlusíková
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(pokračovanie zo str. 1)
právky a poviedky, prezerali krásne ilustrácie.
Pohľad na žiakov hľadajúcich svoju rozprávku či poviedku v nádhernom leporele vlieval

V škôlke oslávili deň
matiek
S mesiacom máj sa spája krásny sviatok
Deň matiek, ktorý sme v MŠ 9. mája oslávili už v dňoch 4. a 5. mája. Rodičia nás podpichovali, že máme čarovný prútik, ktorým
sme si vyčarovali pekné počasie, slávnosť
sa mohla konať na vyzdobenej tribúne na
školskom dvore. Po dva dni prichádzali rodičia do MŠ, aby si vypočuli z úst svojich
detí oslavné básne, piesne, pozreli divadielka i tance, ktorými vyjadrovali svojim
mamičkám lásku, úctu a vďačnosť. Prítomní žiarili úsmevom, radosťou, nešetrili na
chvále a potlesku pri vystúpeniach svojich
detí. Nezabudlo sa ani na malé pohostenie

Pre mamy seniorky
V pondelok 15. mája prišli gymnazisti do
domu dôchodcov s cieľom spríjemniť chvíle a pobaviť skôr narodených spoluobčanov. Pretože, ako povedal Einstein, „Svet
potrebuje ľudí, ktorí žijú srdcom.“ Tento
titul sa rozhodne našim starým rodičom
nedá odobrať. Nedá, za tie hodiny strávené s nami, za ten čas, kedy nám rozprávali
príbehy zo svojej mladosti, hrali sa snami,
starali sa o nás. Čo sa týka programu, v sále
zaznel krásny zamatový hlas Martiny Balátovej s piesňou Mama, umelecké slovo pred-

Tešili sa na hasičov
V piatok 19. 5. sa deti z MŠ Litovelská od rána
tešili na návštevu. Konečne nastal čas, keď sa
vychystali, obliekli si reflexné vestičky a rezkým krokom vyrazili na hasičskú stanicu,
kde ich už očakávali npor. Anton Galgánek,
npor Ján Sidor, nrtm. Peter Presalovič
a kpt. Milan Janec. Páni hasiči deťom podrobne poukazovali hasičskú techniku. Tie sa dozvedeli, ako predchádzať vzniku požiaru, ako

celému zúčastnenému tímu pedagógov pocit
uspokojenia a hrdosti. Tak toto sa nám podarilo! Do rekordu sa zapojilo 282 žiakov, ktorí
vytvorili dovedna 533 autorských literárnych
a výtvarných prác, výška poskladaného leporela predstavuje 87 centimetrov. Rozhodujú-

v podobe koláčikov,
ktoré napiekli p. kuchárky a malé tanečníčky ich nosili v košíčkoch. Deti zhotovili pre
svoje mamičky darčeky
v podobe kvetinky,
srdiečka, ktorými ich
v závere obdarovali.
Úprimné poďakovanie
patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom,
ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto
úžasnej slávnosti.
nesu dvoch básnických
skladieb od Milana Rúfusa zase patrilo Laure
Janíčkovej. Na drevenom parkete sa objavila v tvrdých baletných špičkách aj Eva
Suchárová so svojím
tanečným vystúpením.
Všetko študentky III. B
triedy. Trieda III. A si
pripravila prehliadku
najrôznejších ľudových
piesní v zborovom posa správne správať doma či v lese a zapamätali
si aj číslo 150, ktorým dokážu privolať pomoc.
Deti v praxi videli, ako sa hasiči dokážu rýchlo
spustiť po tyči, obliecť, nasadiť helmu, ktorú
si deti mohli vyskúšať. Skúsili si i pocit šoféra, sediaceho za volantom hasičského auta a,
samozrejme, najväčším zážitkom bolo držať
v ruke ozajstnú hadicu, ktorou hasili imaginárny oheň. Možno tento zážitok zasial u niektorých detí semienko budúceho profesionálneho hasiča.

Príroda im nie je ľahostajná
Predškoláci zo 4. a 5. triedy MŠ Komenského
si pripomenuli, ako je veľmi dôležité ochraňovať našu planétu – Deň Zeme. Deti si vzali
vrecia a rukavice a spoločne zbierali odpadky
okolo celej MŠ. Na záver na dvore nasadili
kvietky a semienka. Škôlkarom sa Deň Zeme
veľmi páčil a každý deň si pripomenú dôležitosť ochrany našej prírody.
Učiteľky zo 4. a5. triedy

Zvesti

cou hodnotou tohto rekordu je jeho dĺžka – vo
vystretom stave je to 80,40 metrov.
Od apríla 2017 je leporelo oficiálne zapísané
do Knihy slovenských rekordov ako Najdlhšie
autorské leporelo.
Mgr. Mária Záteková, Mgr. Jarmila Lišková

Angela Slivková
daní a sprievode harmoniky,
na ktorú hral Erik Mrmús. Kto
chcel, mohol sa k zboru pridať
a od srdca si zaspievať. Takto
krásne sme za zvukov Erikovej
harmoniky zakončili program,
ktorý je zároveň aj naším poďakovaním staršej generácii za
všetky spoločne strávené chvíle,
za dlhoročné učenie a venovanú
lásku.
Eva Suchárová

Dáša Škulcová

Kam sa ukrylo listové
tajomstvo
Aj tento rok sa Mestská knižnica KNM zapojila do celoslovenskej kampane, ktorej hlavná
myšlienka sa zrodila už v roku 2011, pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Kampaň
pod názvom Les ukrytý v knihe umožňuje
predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň chce poukázať na význam lesa a lesníctva
pre spoločnosť.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXIV. • JÚN 2017

5

školstvo

Slovenský rekord
vytvorili naše deti

Kam sa ukrylo listové
tajomstvo
A tak si deti 10. mája vypočuli prezentáciu
na tému rozličných druhov stromov rastúcich v každom lese. V duchu hlavného motta
tohtoročnej kampane: Listové tajomstvá, bolo
cieľom naučiť sa rozpoznať stromy podľa listov. Lesný pedagóg Ing. Ján Vojtek nezaspal
na vavrínoch a svojím pútavým rozprávaním
zaujal žiakov ZŠ Clementisova a ich triedneho učiteľa p. Banduru. Po úvodnej prezentácii
a dvoch hrách na uvoľnenie a spestrenie odborných informácií o lese, deti prečítali kra-

Poľský orchester
na Sviatok práce

Kultúra

Žiaden človek nedokáže tak zobudiť človeka,
ako dokáže len človek človeka. V duchu výroku, ktorého základ už zľudovel, sa nieslo
aj prvomájové ráno v KNM. Roly hudobného
budíčka sa tradične zhostila dychová hudba
Kysučanka pod vedením Františka Tichého.
Najočakávanejším bodom programu bol, ako
už každý rok, pochod mažoretiek Asanka.
Dievčatá v pestrých kostýmoch predviedli choreografie, ktorým nechýbala presnosť

Máj, máj, zelený
Veselé piesne folkloristov z Jedľoviny zneli
v nedeľu 30. apríla doďaleka. Snáď i tie prilákali stovky zvedavcov, ktorí sa prišli pozrieť
na ľudovú tradíciu – stavanie mája. Mesiac
máj bez vyzdobenej chvojiny na dlhej žŕdke,
čo stojí na námestí, si už ani nevieme predstaviť. A tak sa deti i dospelí prišli pozrieť,

tučkú ukážku z knihy Stromy a my.
Na základe získaných informácií vyplnili úspešne krátky pracovný list.
Na deti čakala na záver ešte úloha,
ktorú si pre ne pripravili knihovníčky,
na okruhliaky namaľovať akrylovými
farbami listy. Maľované kamene sú
dnes vystavené v záhrade mestskej
knižnice.
V utorok 16. mája prijal pozvanie do záhrady
knižnice Školský klub pri ZŠ Nábrežná. Jeho
deti čítali tiež z knihy Stromy a my. Odpovedali na niekoľko otázok s porozumením k tex-

tu, no najmä ozdobil strom
čitateľov. Deti na predkreslený a vystrihnutý list napísali
svoje meno a názov poslednej
prečítanej knihy. Strom je vyrobený deťmi z odpadových
materiálov a jeho účelom je
oboznámiť ostatných detských
návštevníkov knižnice o prečítaných knihách, ktoré vpíšu podľa ročného
obdobia na jarné listy, letné kvety, jesenné
ovocie, či zimné vločky.
J. Hrubá

a radosť nielen
z tanca, ale aj konečne slnečného
počasia. Mestom
ich sprevádzala
mladšia dychová
hudba Nová Kysučanka na čele
so Štefanom Zábojníkom.
Prejav primátora mesta Ing. Jána Hartela
nám pripomenul historické udalosti, ktoré
predchádzali vzniku Sviatku práce, ako aj to,

že Slovensko je už trinásť rokov
súčasťou Európskej únie. V rámci
programu taktiež vystúpili vzácni
hostia z partnerského mesta Gogolin. Poľský Orchester Deta Gorazdze Cement A.S. bol už tretím
dychovým zoskupením, ktoré nám
spríjemnilo prvomájové dopoludnie. Slnečných pondelkov bez pracovných či
školských povinností by sme uvítali pokojne
aj viac.
Dominika Chrastová

ako sa to členom súboru Jedľovina,
dobrovoľným hasičom a predstaviteľom mesta podarí. A veru sme i chvíľu
váhali, keď sme videli, ako dal máj
chlapom zabrať a kýval sa. Všetko
však dobre dopadlo a táto partia si to
mohla zopakovať ešte druhýkrát na
sídlisku Kamence.

Úctou k človeku, láskou k prírode
V 50. rokoch 20. storočia doslúžila stará rozhľadňa v Mestskom háji, kde sa návštevníkom vždy
naskytol úžasný pohľad na celé mesto a fascinujúcu krásu prírody a jej malebné kysucké zákutia.
Pred pár rokmi uzrela svetlo sveta myšlienka postavenia novej rozhľadne na vrchu Tábor, ktorá by
slúžila návštevníkom lesa nielen na
vyhliadku, ale i lesníkom a protipožiarnym hliadkam na
preventívne monitorovanie lesa pred
požiarom. Samotnej
realizácie sa ujal Urbariát, pozemkové

Graffitti umenie v meste
(pokračovanie zo str. 1)
a práve táto forma umenia je mladým ľuďom
veľmi blízka. Je tiež dôležité, aby sa mládež
v dnešnej dobe technológií stretávala a komu-

spoločenstvo KNM. Prvotnú myšlienku Mariana
Anteckého ideovými návrhmi doplnil Mgr. Ján
Rajtek, projektovo spracoval Ing. Ján Vojtek spolu
s Ing. Jaroslavom Odrobiňákom, ktorý dopracoval
statický posudok s Ing. Martinom Olešňanom, ktorý doplnil projekt požiarnej bezpečnosti. Základy
rozhľadne boli zapustené
v máji roku 2014, následné práce neraz pozdržalo
počasie. Ale vďaka firmám
a dobrovoľníkom, ktorí vykonávali práce na výstavbe
rozhľadne či úprave okolia (Lesor, s r. o., Mútne;
Kanadské zruby, s. r. o.;
KRAAL, s. r. o.; KNM a čle-

nikovala.“ Nakoniec prilákal do nášho mesta
50 umelcov, z toho bolo 15 začiatočníkov.
Väčšina z nich musela pricestovať zo všetkých
kútov Slovenska. Filip Svrček ďalej hovorí: „Ja
som s akciu spokojný, ohlasy boli skvelé. Veľmi milo ma prekvapila vysoká účasť umelcov.“

Podujatie
zorganizovalo
Mestské kultúrno-športové
stredisko v KNM.
Obyvatelia miestnej časti
Dubie tiež postavili svojim
dievčatá a ženám krásny
máj.
D. Š.

novia Športklubu turistiky KNM) všetko nakoniec
dospelo do zdarného konca a 8. mája tohto roku
sa mohlo konať slávnostné otvorenie. Toho sa
zúčastnilo viac ako 400 turistov a milovníkov prírody, ktorí využili krásne počasie na výlet do lesa.
Otvorenie rozhľadne začalo príhovormi predsedu
urbariátu Mariana Anteckého, starostky Nesluše
Zuzany Jancovej a starostu Ochodnice Radoslava
Ďurošku. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval
dekan ThLic Peter Holbička, Mons. a koncelebranti
Ondrej Sandanus a Mgr. Ján Findura Ochodnice
a vysvätenie rozhľadne. Ďalším programom bolo
zasadenie 6 líp ako prejav úcty k lesu.
Verím, že rozhľadňa bude ešte mnoho rokov tešiť
turistov z mesta i širokého okolia poskytovaním
nezabudnuteľných pohľadov.
D. Š.
Foto: Mário Janík

Kto chcel, prišiel sa na graffiťákov pozrieť
a videl v priamom procese ako vzniká ich obraz. Kto túto šancu premeškal, môže si ich výtvory pozrieť kedykoľvek. Veď sú okolo nás.

(fotografia na titulnej strane)
D. Š.
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DUBIE 1367 – 2017
650. výročie prvej písomnej zmienky (6)
Tereziánsky urbár
Dubie počas celej svojej existencie ako samostatná obec územnosprávne spadalo do Trenčianskej stolice, od roku 1849 do Trenčianskej
župy. Po viacerých zmenách v územnom členení Uhorska v rokoch 1849 až 1862, vznikol
v roku 1872 v severnej časti župy okrem iných
aj slúžnovský okres Kysucké Nové Mesto, ktorý bol vyčlenený zo žilinského slúžnovského
okresu, fungujúceho od roku 1862. Samotný
žilinský slúžnovský okres sa pred spomínaným rokom 1872 delil ešte na podslúžnovské
obvody a do budatínskeho obvodu patrilo
i Dubie. Hlavným správnym ale i súdnym orgánom v rámci slúžnovského okresu bol slúžnovský úrad, ktorý viedol slúžny. Do súdnej
právomoci slúžneho spadalo riešenie rôznych
občianskych majetkových a finančných sporov ale i kriminálnych a násilných deliktov.
V roku 1867 bola prejednávaná kauza, ktorá
spĺňa predpoklady pre zaradenie do oboch
spomínaných skupín. Hájnici z Kysuckého Nového Mesta Pavol Hlucháň a Anton
Hohoš žalovali niekoľkých občanov Dubia,
že v mestskom chotári páchali rôzne poľné škody, ba dokonca ich aj fyzicky napadli.
Zdá sa, že problémy medzi obyvateľmi Dubia

a Kysuckého Nového Mesta mali dlhodobejší
charakter a neboli v spomínanom roku ničím
novým, lebo už o dva roky skôr obvinili niekoľkí občania Kysuckého Nového Mesta obyvateľov Dubia za to, že páchali koňmi škody
na lúkach. V roku 1867 žalovala „služobná
dievka“ Jozefína Radolcová svojho bývalého
zamestnávateľa Františka Bajánka z Dubia,
ktorý jej dlžil plat vo výške 7 fl. (ft.) a 60 grajciarov. V roku 1866 sa riešil spor ohľadom dedičstva po Jozefovi Bajankovi, ktorý zomrel
ešte v roku 1847. Záznam o tomto prípade je
o to cennejší, že je k nemu vyhotovený i súpis
majetku po zosnulom. Išlo o vcelku majetného občana a je možné, že i richtára, keďže vieme, že v roku 1846 tento úrad zastával muž
rovnakého mena. Predmetom dedičstva boli:
Lokšovská roľa, na ktorú bolo možné vysiať
40 meríc osiva, dom s maštaľou, humnom,
pivnicou a iným príslušenstvom, 3 záhony „na meskem kupene“, 3 kone „robotné“,
3 kravy, 5 kusov menšieho dobytka, dva veľké
vozy, dva pluhy, tri brány, truhlice, sudy, reťaze a iné.
V roku 1831 zasiahla Kysucké Nové Mesto
a jeho okolie cholera. Ochorenie kulminovalo
v auguste, keď v celej kysuckonovomestskej
farnosti zomrelo 430 ľudí, pričom denne to
bolo 8 – 10 mŕtvych! V nasledujúcom mesiaci
začala epidémia ustupovať, aj tak však morta-

lita dosahovala počet 6 – 9 osôb denne. Samozrejme, že cholera sa nevyhla ani Dubiu, kde
jej ako prvý padol za obeť 20. augusta 7-ročný
Štefan Palec, syn Andreja Palca. 26. augusta
podľahol i Andrej Palec a 31. augusta 30-ročná Katarína Palcová a 50-ročný Juraj Drobný.
Posledná obeť infekcie bola 8. septembra
Anna Poljačková. S odstupom 18 rokov sa
v júni až októbri roku 1849 cholera vrátila
a opäť udrela plnou silou. V tejto vlne už bolo
obetí menej, avšak i 180 mŕtvych vo farnosti
je vysoké číslo. Z obyvateľov Dubia postupne
zomreli: 12. júna 8-ročná Anna Michaleková
a rovnako stará Mária Šidlová, 24. júna Anna,
manželka Juraja Poljaka a 4. septembra novonarodená Mária Janigová. Okrem toho v obci
zomreli 20. júna žobrák Matej Uher a v júli
Anna Galová z Rudinky.
Článok je úryvkom z pripravovanej publikácie,
ktorá bude vydaná pri príležitosti 650. výročia
prvej písomnej zmienky o Dubí.
Mário Janík
Kysucké múzeum
Použitá literatúra:
KURUCÁROVÁ, Jana : Dubie. In: Zborník
Kysuckého múzea v Čadci 10/2006. Čadca :
Kysucké múzeum, 2006.

SPOMIENKY
Dňa 3.6. 2017 si pripomenieme 4. smutné
výročie úmrtia našej drahej manželky, matky,
starej mamy
Margity KASAJOVEJ
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry Janka
a Slávka, vnukovia Tomáško, Ľubka a Lukáško,
zaťovia Ľubomír a Štefan a blízka rodina.

Dňa 24. 6. 2017 si pripomenieme nedožité
90. narodeniny nášho otca
Tomáša HACEKA
Kto ste ho mali radi, venujte mu tichú
spomienku s nami.
S láskou a úctou spomína dcéra a synovia
s rodinami.

Dňa 1. 5. 2017 sme si pripomenuli jej nedožité
70. narodeniny.
Dňa 24. 1. 2017 uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, stará mama,
sestra, švagriná a teta
Helena BELÁKOVÁ, rod. Škoríková

S láskou spomíname na nášho milého
a dobrosrdečného manžela, otca, starého otca
Justína ŠEFARA,
ktorý mal život rád a musel nás náhle opustiť
bez rozlúčky 28. 5. 2004.
Spomíname na neho s láskou, rodina
a priatelia.

Zvesti

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

3. 6. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

4. 6. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

10. 6. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

11. 6. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

17. 6. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

18. 6. 2017

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

24. 6. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

25. 6. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

1. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
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SPOMIENKY
Dňa 27. 6. 2017 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
maminka, babka a teta
Anna BOJKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária
a Elena, synovia Milan a Jozef s rodinami.

Dňa 3. 6. 2017 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil
Ing. Karol GELINGER
Spomíname, smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

1. 6. 2017 si pripomenieme 2 roky od úmrtia
manžela, otca, dedka
Milana KOVÁČA z Kysuckého Nového Mesta
Odišiel si tíško, myšlienky na Teba bolia,
čo bolo zlé, je už zabudnuté,
zostali spomienky na dobré a rany sa už hoja.
Spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná
rodina.

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba v našich srdciach stále
ostávajú.
Dňa 27. 6. 2017 si pripomenieme 30. výročie
úmrtia nášho manžela, otca, starého
a prastarého otca
Viktora ŠVAŇU z Radole
S láskou a úctou na neho spomínajú manželka,
tri dcéry s rodinami, syn s rodinou a nevesta
s rodinou, vnučky, vnuci, pravnučky a pravnuci.

Kto v srdci žije, nezomiera.
Život je okamih, no spomienka je večná.
V roku 2017 si pripomíname 80 nedožitých
rokov mamy, babky a prababky
Márie KORCHÁNOVEJ

a 90 nedožitých rokov otca, deda a pradeda
Ignáca KORCHÁNA
S láskou spomína smútiaca rodina.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok ostáva otvorená dokorán.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 27. 6 2017 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný otec,
manžel, deduško a pradedko
Peter TRÚCHLY z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou spomína celá rodina.

Aj keď čas beží ako voda,
zabudnúť na Teba ani na hodinu sa nedá.
Zaplakali oči, srdce puklo bôľom,
keď sme Ti, otecko náš, museli dať zbohom.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
na neslušskom cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 15. 6. 2017 si pripomenieme 12. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, syn, švagor, brat a dedko
Adam ŠULGAN z Kysuckého Nového Mesta
Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať do konca života.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína celá
rodina.

Dňa 3. 6. si pripomíname nedožitých 70 rokov
a 23. 7. tretie výročie smrti drahého manžela,
otca, starkého
Milana STAŠKOVANA
Učíme sa žiť bez Tvojej opory, povzbudenia,
úprimného slova a láskavého srdca.
Kto ste ho poznali, venujte mu spomienku.
S úctou a láskou manželka, syn, vnučka.

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 2. 6. 2017 si pripomíname 3. smutné
výročie úmrtia
Anny SALÁTOVEJ z Budatínskej Lehoty.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Odišla si, ako si osud prial,
v našich srdciach a spomienkach ďalej
zostávaš.
Dňa 20. 6. 2017 si pripomenieme 6. výročie
úmrtia našej milovanej manželky, mamy
a babky
Jaroslavy KOCÚROVEJ
Odpočívaj v pokoj.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

8

ROČNÍK XXIV. • JÚN 2017

i

Kto v srdci žije, nezomiera.
Dňa 12. 5. 2017 uplynul rok, čo nás navždy
opustil
Vlado VLČEK z Kysuckého Nového Mesta
Za tichú spomienku ďakuje smútiaca rodina.

OPUSTILI NÁS

Róbert POSLUCH
Roman KORDULIAK
Katarína GAJDOŠOVÁ
Jozef PLEVKO
Ján BIELY
Štefánia PONIŠČJAKOVÁ
Ľubomír HACAJ

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky ostávajú.
Dňa 7. 6. 2017 bude 20. výročie úmrtia
Štefana JANKOVIČA
S láskou spomína manželka, deti, vnúčatá
a súrodenci.

†
†
†
†
†
†
†

42 rokov
39 rokov
86 rokov
55 rokov
89 rokov
78 rokov
60 rokov

NARODENIE DETÍ
Kamil Karafa,
Alexandra Pavlinová,
Simona Ščambová,
Marek Rusnák,
Michal Štalmach,
Sabína Sačková,
Matias Hušťava,
Adrián Vlček,
Marek Kľučiarik,
Alex Konušík

Dňa 6. 6. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia mojej mamy
Vilmy OZANIAKOVEJ
V srdci Ťa stále máme.
S láskou spomína dcéra Helena s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 14. 6. 2017 si pripomíname 4. výročie
úmrtia syna
Michala HEĽA z Kysuckého Nového Mesta
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani: „Zbohom, už neprídem.“
Odišiel si bez rozlúčky, slovíčka,
už sa na nás dívaš z nebíčka.
S láskou spomínajú rodičia a bratia.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Dňa 4. 6. 2017 si pripomíname smutné
13. výročie, čo nás navždy opustila manželka,
matka, babka, prastarká
Magdaléna MAJCOVÁ
S láskou spomína manžel s celou rodinou.

Ten, kto ho poznal, spomenie si
a ten, kto si ho vážil, nezabudne.
Dňa 18. 6. 2017 si pripomenieme 6. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starký
Jozef VLČEK z Oškerdy
Nikdy sa nedá zabudnúť, stále si s nami
v našich srdciach a spomienkach.
S láskou a úctou spomína manželka Oľga
a dcéra Lenka s rodinou.

Ďakujeme
3. mája 2017 sa v Kysuckom Novom Meste uskutočnila verejná zbierka Deň slnečníc – Krok so sclerosis multiplex. Ďakujeme
obyvateľom mesta a širokého okolia, ktorí nás
podporili finančnými darmi, taktiež ďakujeme

Zvesti

Matej Baričiak a Miroslava Dubeňová
Richard Benda a Katarína Skokanová
Daniel Janota a Katarína Králiková
Ing. Milan Truban a Ing. Jana Čelková
Michal Keblúšek a Mária Slučiková

INZERCIA
 	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

reklamnej agentúre Mariána Kandrika, ktorý
nám každoročne pripravuje reklamný materiál na zbierku. Srdečné poďakovanie si zaslúži
aj zastupujúci riaditeľ Gymnázia v KNM pán
Mgr. Milan Slivka a študentky Laura Janičková, Ľubomíra Oravcová, Klaudia Paršová,
Martina Mečiaková, Andrea Zagrapanová

a Martina Balážová, ktoré nám pomohli pri
verejnej zbierke pre ľudí trpiacich sklerózou
multiplex. Financie, ktoré sme vyzbierali,
budú použité na rekondície a vitamíny pre členov klubu.
Za klub SM Kysucké Nové Mesto ďakuje
predseda klubu O. Belková
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Správne znenie tajničky z čísla 5/2017
znie: „… určujú celé dejiny.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anna Trnková, Radoľa 10
– 6,00 €, 2. Mária Slačková, Nábrežná
951, KNM – 5,00 €, 3. Elena Čuntalová,
Oga,
skibob

červený
poľný
kvet

Olympia
(dom.)

neželala

Murgašova 610, KNM – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy
14. dňa v aktuál
nom mesiaci, prípadne
predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 6/2017 spolu s nalepe-

odpracuj

pápá

polovice
priemerov

plavidlá

výhradné
právo

pravoslávny
kňaz

1. časť
tajničky

opoj
alkoholom
japonské
sídlo

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

ovládol

popíjať

vydržať
nápor

kapor,
po česky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

mužské
meno

ným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 6. 2017.

kopnutie
krátky
kabát

mužské
meno
pobozkanie

365 dní
Ábelov
brat

Katarína
(dom.)
chorobná
zúrivosť
pojem
taoizmu

vozidlo so
sedadlom
na lyži
telový
výlučok
všetko
v poriadku

Amatérska
atletická
asociácia
(skr.)

prvá žena
EČV
B. Bystrice

kilogram
(hovor.)

2. časť
tajničky

inak

samica
koňa

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



6

Čapek: Pravda víťazí… dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

6

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 5/2017 znie: „koledník“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Simonka Janíková, Lipová 996, 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. 6. 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. 6. 2017, získa vecnú
odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

T
T
T
T
T
T
T
T

1. Indiánsky symbol.
2. Popruhy na nohavice.
3. Utajený.
4. Biely šport.
5. Šikovné kúsky kúzelníka.
6. Menšia tyč.
7. Vták s veľkým zobákom.
8. Tmavo sfarbený.
pomôcka: totem

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

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

10

ROČNÍK XXIV. • JÚN 2017

tréningu, nasledovali kvalifikačné jazdy, z ktorých prví dvaja postúpili automaticky do finále
a ostatní mali ešte jednu šancu v ďalšej kvalifikácii.
Zaujímavou vsuvkou boli preteky o najrýchlejšie kolo, nechýbali zaujímavé ceny,
ktoré boli motiváciou pre všetkých zúčastnených, a ktoré venovala spoločnosť Flux
Graphix.com. Preteky o najrýchlejšie kolo vyhral Thomas Hostinský, druhé miesto obsadil

Tomáš Zboran a tretie miesto získal Miroslav
Ševela.
Hlavné preteky sa jazdil na dve finálové rozjazdy,
tu sa zrátali výsledky pretekárov a z toho vzišli
víťazi. V kategórii Hobby prvé miesto obsadil
Ján Chobot, druhé miesto získal Štefan Paver
a tretie Matúš Jánoško. V kategórii Pohár SMF
získal prvé miesto Thomas Hostinský, druhé
miesto Miroslav Ševela a tretie Tomáš Zboran.
Za zorganizovanie podujatia patrí poďakovanie teamu Žilina Rebels a pánovi Ľubomírovi Jánoškovi.
Foto: M. Janík

vá dobehla s 15-sekundovou stratou. O kvalite tohto behu svedčí
i to, že aj štvrtá Kovalančíková sa dostala
pod 37 minút. Nás teší,
že za juniorskou víťazkou Luciou Belákovou (Nové Mesto nad
Váhom) dobehla na druhom mieste Alexandra Zavadská (osobný rekord 40:18,01)
a na treťom mieste Erika Belianska. Najpočetnejšie pole pretekárov sa postavilo
na štart mužov a juniorov. Na štarte stáli
aj dvaja naši pretekári – Branislav Šarkan,
minuloročný majster na 10 000 m, a Lukáš
Prívara. Preteky rozbehol v rýchlom tempe
junior Matúš Verbovský (Banská Štiavnica). Braňo bežal v tesnom závese za ním,
päť kôl pred cieľom nastúpil, získal náskok,
ktorý až do cieľa zvyšoval. Po majstrovský

titul si dobehol v osobnom rekorde 31:21,82 s 26-sekundovým náskokom pred Verbovským, ktorý
získal majstrovský juniorský titul.
Na druhom mieste medzi mužmi
dobehol nestarnúci Imrich Pástor
(Košice, 32:36,31), tretí skončil Tomáš Kubej (Nové Zámky, 32:49,41).
Lukáš Prívara dobehol na slušnom ôsmom
mieste v osobnom rekorde 34:16,08. Medzi
juniormi obsadil Jozef Nevedel 5. miesto
(36:59,77) a má všetky predpoklady, aby sa
na tejto trati stal úspešným bežcom.
Prvé tohtoročné majstrovstvá Slovenska
na dráhe máme úspešne za sebou. Nás teší,
že sa uskutočnili v našom meste a že sme
získali tri medaily. Poďakovanie patrí rozhodcom a organizátorom za bezproblémový priebeh pretekov.
Milan Slivka

z celého okolia. Každý
postupoval podľa svojho tempa a stúpal na
dvojvrchol Rochovice.
Tento
dvojvrcholový
hrebeň oddeľuje Žilinskú a Kysuckú kotlinu.
Predseda F. Žabka všetkých uvítal na vrchole,
zaprial peknú novú turistickú sezónu. Symbolickým kľúčom odomkol Kysuckú bránu
a pozval všetkých na ďalšie turistické akcie
a pripomenul, že 17. novembra sa tradične
stretneme na protivrchole – Brodnianke, kde
zas Kysuckú bránu zamkneme. Potom ešte
kľúčom každého účastníka poklepal po hlave,
a tak symbolicky odomkol pozitívne myslenie

a hneď bola lepšia
nálada. Po tomto ceremoniáli účastníci
zostupovali do Rudinky, do krčmy pri
ihrisku. Celkovo sa
tejto akcie zúčastnilo
okolo 150 ľudí a prešli 12 km s prevýšením okolo 400 m. Na záver by som chcel všetkým účastníkom poďakovať za to, že v danej
prírodnej rezervácii sa správali ako naozajstní turisti (nie ako tzv. turisti, ktorí po sebe
zanechávajú neporiadok, odpadky, smeti,
fľašky…), iba tak si uchováme krásy prírody aj
pre ďalšie generácie.
T. Bráciník

I. vicemajster Slovenska
– trio baton kadet Ninka Trnovcová, Vici
Jarabicová a Terezka Nová (Elfovia)
–m
 ini mix junior (Kocúr v čižmách)
–m
 ini mix senior (Cigánsky)
– veľká formácia kadet (Ferdo mravec, Vodník)
–
veľká formácia senior mix (I love
Rock´n´roll)

–
veľká formácia senior baton (Maliarka,
Michael Jackson)
II. vicemajster Slovenska
– mini mix kadet (Kúzelník)
– mini flag senior
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov na ME, ktoré sa uskutočnia v talianskom meste Giulianova na konci júna.
MKŠS
Foto: Asanka

Prvé preteky SuperEnduro
Prvé preteky Pohára SMF SuperEnduro sa uskutočnili 6. mája v našom meste. Podujatia sa
zúčastnilo 23 pretekárov. Na nich čakala super
endurová trať, ktorá bola zjazdná nielen na trialových, ale aj na endurových a motocrossových
motocykloch. Na trati čakali prekážky z obrovských skál, polien alebo gúm, ktoré boli naukladané v rôznych variantoch. Pretekári súťažili
v dvoch kategóriách: Hobby a Pohár SMF. Jazdci
mali možnosť sa oboznámiť s traťou v rannom

Braňo Šarkan
majstrom Slovenska
V nedeľu 7. mája sa na mestskom štadióne
uskutočnili majstrovstvá Slovenska mužov, žien, juniorov a junioriek v behu na
10 000 m. Prihlásených bolo viac ako 40
pretekárov, na štart sa nakoniec postavilo
37 bežcov z celého Slovenska. Počasie až
na silnejší vietor v prvých dvoch behoch
bežcom prialo. Preteky priniesli zaujímavé
súboje. V kategórii žien bežali spolu od začiatku až do posledného kilometra Zuzana
Durcová (Myjava), Lucia Janečková (Bratislava), Lucia Kovalančíková (B. Bystrica)
a Ľubomíra Maníková (Dubnica). Durcovej
záverečné zrýchlenie v poslednom kilometri zachytila len Janečková, ktorá v závere
ušla svojej súperke a dobehla si po majstrovský titul v kvalitnom čase 36:40,23.
Durcová zaostala 2 sekundy, tretia Maníko-

Kysucká brána
otvorená
V priestore medzi Žilinou a KNM pri Brodne vytvárajú kopce Rochovica (640 m n. m.)
a Brodnianka (720 m n. m.) úžinu, ktorou
preteká rieka Kysuca. Od roku 1973 je tento
útvar vyhlásený za prírodnú pamiatku. Kysucká brána je esteticky pôsobivým vchodom
do Kysuckej kotliny z juhovýchodnej strany.
K máju sa viaže množstvo významných udalostí a tradícií. Jednou z takých je aj Odomykanie Kysuckej brány. Je to turistická akcia,
ktorú zorganizoval Športklub turistiky KNM
už po 16. krát. Ide o otváranie turistickej
sezóny na Dolných Kysuciach. Prvý máj pripadol na pondelok, krásny čas a deň stvorený pre turistiku, to využilo veľa turistov

Deväť titulov pre
Asanky
(pokračovanie zo str. 1)
niekoľko rokov dokazujú, že patria medzi
špičku na Slovensku. Aj tohtoročné výsledky to dokazujú.
Majster Slovenska – sólo baton kadet Zuzka
Stoláriková (Minie)
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1. 6. – 31. 8. 2017
Športová akadémia Mateja Tótha
Nabehajte a nachoďte čo najviac kilometrov pre vznik športovej akadémie na
ZŠ Clementisova. Zároveň ste v hre o mobily Huawei.
1. 6. 2017, 14.00 h.
Centrum voľného času sv. Jakuba
Deň detí
Zábavno-tvorivo-súťažný deň pre všetky
deti.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 6. 2017, 15.00 h.
Námestie slobody KNM
Koncert populárnej hudby
ZUŠ KNM pozýva na 4. ročník Koncertu
populárnej hudby, na ktorom vystúpi skupina In comma, ktorej repertoár sa skladá
zo súčasnej populárnej hudby.
1. 6. 2017, 15.00 h.
Deň detí na cvičisku
Kynologický klub L-dog pozýva všetky deti
a ich športových miláčikov na Deň detí na
cvičisku. V programe ukážky výcvikov, spoločný tréning, starostlivosť o psa, hry a súťaže.
3. 6. 2017, 10.00 h.
Čistenie lesíka pri sídlisku Kamence
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. Každý z vás
môže pridať ruku k dielu a pomôcť prírode.
Občerstvenie, kofola i pivo pre účastníkov
každého veku je pripravené.

4. 6. 2017, 14.00 h.
Centrum voľného času sv. Jakuba
Deň otcov
CVČ pozýva rodiny i jednotlivcov na florbalový turnaj otcov, rodinné súťaže, workshopy, guláš, opekanie a spoločné posedenie.
Oslava 10 rokov činnosti CVČ sv. Jakuba.
4. 6. 2017. 17.00.h
Námestie slobody
Na Zemi dobre mi
MKŠS KNM a Divadlo na hojdačke pozývajú všetky deti na divadelné predstavenie pri
príležitosti MDD. Vesmírna loď havaruje na
skládku medzi stromami, kde bol voľakedy
les. Podarí sa novým kamarátom pomôcť
zvieratkám v lese a opraviť pokazenú loď?
V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v dome kultúry.
vstupné: zdarma
6. 6. 2017, 16.00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Kysucké talenty
Ocenenie a koncert najúspešnejších žiakov
ZUŠ KNM v školskom roku 2016/2017.
8. 6. 2017, 12.00 hod.
Mestská knižnica KNM
Celé Slovensko číta deťom
Tretí týždeň
čítania deťom
na Slovensku.
Heslo aktivity:
Poď, budem Ti
čítať! Bohatý program pre všetky deti.

3. – 4. 6. 2017
Kysucké Himaláje
15. ročník nonstop prechodu 14 osemtisícoviek.

9. 6. 2017, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

4. 6. 2017, 13.00 h.
Námestie slobody
Cesta rozprávkovým mestom
Pre všetky deti k ich sviatku
bohatý program, rozprávkové bytosti, hry, atrakcie,
veľa zábavy, sladkosti a súťaže pripravilo Centrum
voľného času KNM.

9. 6. 2017, 16.00 h.
Yoga studio
O zdravom chodidle a behu
Yoga studio pozýva na workshop o zdravej chôdzi a behu. Lektorom je pohybový
kouč a športový inštruktor Matúš Svinčák. Maximálny počet osôb 15, preto je
potrebná rezervácia: 0907/615 583 alebo
yogastudioknm@gmail.com.

15. 6. – 31. 8. 2017
Kaštieľ Radoľa
Poézia dreva
Výber z tvorby Jozefa Šímu, Miroslava
Lacka a Miloslava Jaroša.
18. 6.
Žywiecke Beskydy
Turistika na Wielka Rycerzowa a Przegibek.
24. 6.
Malá Fatra
Dievčenský výstup – ferrata na Martinské
hole.
25. 6. 2017, 17.00 h.
Námestie slobody
Otvorenie Kysuckého kultúrneho leta
2017
Otvorenie 34. ročníka Kysuckého kultúrneho leta 2017, v programe vystúpi dychová
hudba Nová Kysučanka.
PRIPRAVUJEME NA JÚL
1. 7. – 31. 7. 2017
Mestská knižnica KNM
Straty a nálezy
Výstava všetkého, čo ste si zabudli v knižnici, v knihách a najnovšie aj v biblioboxe.
Fotografie, oblečenie a ostatné veci radi
vrátime pôvodným majiteľom.
2. 7. 2017, 8.00 h.
Námestie slobody
Čuhar's Streetball
7. ročník Streetballu
proti rakovine.
Kategórie Muži profi, Muži rekre, Ženy,
Mix, Do 18 rokov chlapci a Do 18 rokov
dievčatá.
22. 7. – 23. 7. 2017
Jakubovské hody
Tradičné trhy. Program v budúcom čísle.
28. 7. 2017, 11.00 – 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Burza kníh
Druhá burza kníh v našom meste, ktorá sa
uskutoční v priechode budovy na prízemí.
Ak chcete predávať, stačí sa nahlásiť v knižnici do 25. 7. 2017, stôl na knihy poskytneme zdarma. Ak chcete kupovať, stačí prísť.
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