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Kysucká folklórna
hudba v Rádiu Regina

V nedeľu 22. 7. 2012 sa v Dome kultúry uskutočnila verejná nahrávka štúdia RTVS Rádio Regina Banská Bystrica. Svoje umenie v hudobnom
programe Hrajteže mi, hrajte v rámci Kysuckého kultúrneho leta 2012 predstavili členovia FS
Jedľovina, FS Lehoťanka, bratia Minárikovci,
Kysucké žubrienky, dievčenská spevácka skupina Vajčovky, Vajčovskí junáčkovia a Vajčovská
muzička. Nezabudnite si preto naladiť dňa 30. 9.
2012 o 16.00 hod. Rádio Regina BB, frekvencia
FM 100,1 MHz. Hudobná produkcia kysuckých
súborov odznie v programe Klenotnica ľudovej
hudby.

Úspechy dievčat
v rádioorientačnom
behu
Od stredy 11. 7. do nedele 15. 7. 2012 sa v litovskom meste Siauliai konali 13. žiacke majstrovstvá v rádioorientačnom behu. Zúčastnilo sa ich
150 pretekárov z 12 krajín Európy. Ján Košut
a tréner Jozef Šimeček mali vo výprave 7 mladých pretekárov.
Táto malá výprava priviezla na Slovensko až
4 cenné kovy! Zaslúžili sa o to mladšie žiačky
Edit Lazoríková víťazstvom v pásme 2 m a spolu
s Barborkou Filovou v súťaži družstiev v pásme 80 m tretím miestom. Obe zastupujú oddiel
Medik Martin.
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Prihovára sa Vám prednosta
Mestského úradu v Kysuckom Novom
Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Poslanci MsZ na svojom poslednom zasadnutí,
ktoré sa konalo dňa 14. 06. 2012, prerokovali
okrem iného aj postup mesta pri ďalšom predaji zastavaných a priľahlých pozemkov bytových domov vlastníkom bytov. Na základe tejto skutočnosti v y z ý v a m e vlastníkov
bytov, ktorí nemajú odkúpené spoluvlastnícke podiely na zastavaných
a priľahlých pozemkoch bytových domov, aby písomne požiadali
o ich odkúpenie v termíne do 31. 12. 2012. Vlastníkom bytov, ktorí
v tomto termíne podajú žiadosti o odkúpenie uvedených pozemkov,
budú predané podiely na zastavaných a priľahlých pozemkoch za
cenu v zmysle doteraz platných uznesení Mestského zastupiteľstva.
Žiadosť je potrebné zaslať poštou na adresu Mestského úradu
KNM, Námestie slobody č. 94 alebo osobne odovzdať do podateľne MsÚ KNM. Vlastníkom bytov, ktorí žiadosti podajú po tomto
termíne, bude mesto predávať dotknuté pozemky za cenu podľa znaleckého posudku.
Z júnového mestského zastupiteľstva by som ešte spomenul schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach v meste. Občania sa
najviac zaujímali, či ostane zachované trhové miesto ambulantného
predaja na Ul. Dl. Poľského (pri bielom dome). Občania nášho mesta,
ako aj samotní poslanci, jednoznačne presadzovali, aby toto miesto

v každom prípade ostalo zachované ako trhové miesto i napriek tomu,
že skupinka domácich predajcov, ktorí vlastnia kamenné predajne alebo ich majú v nájme, mali opačný názor. Pripomínam ale, že sa schválilo nové miesto ambulantného predaja, a to na Námestí slobody, kde
boli určené trhové dni utorok, štvrtok a sobota. Či si ho predajcovia
osvoja, ukáže čas.
Spomeniem ešte kurióznu záležitosť, ktorá sa stala policajtom našej
mestskej polície. Dňa 6. 7. 2012 o 09.30 hod. dvojčlenná hliadka vykonávala plánovanú hliadkovú službu v našom meste na uliciach Vajanského a Belanského a pri kontrole parkoviska MKŠS zistili spáchanie
dopravného priestupku vodičom istého motorového vozidla. Keďže
vodič nebol prítomný, policajti namontovali na stranu vodiča blokovacie zariadenie ( tzv. papuču ), na čo ich oprávňuje zákon o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Za stierač
tohto vozidla priložili oznámenie o zablokovaní vozidla s poučením
a následne pokračovali vo svojej činnosti. O 9:47 hod. dispečing
MP prijal telefonickú požiadavku vodičky spomínaného osobného
motorového vozidla o demontáž blokovacieho zariadenia z jej vozidla. Hliadka sa samozrejme ihneď dostavila na miesto. S počudovaním ale policajti zistili, že vodička tohto vozidla prešla s vozidlom aj
s blokovacím zariadením cca 3-4 metre, pričom ho mierne poškodila
a na svojom vozidle si poškodila podbeh vozidla. Okrem toho musela
samozrejme zaplatiť blokovú pokutu. Je to prvýkrát, čo sa u nás stalo,
že vodič (vodička) motorového vozidla chcel odísť s autom s uzam
knutou „papučou“. Pre ostatných poučenie spočíva v tom, aby si auto
skontrolovali predtým ako doň nastúpia, a to minimálne vtedy, keď ho
zaparkujú na mieste, kde je to zakázané.

PREDSTAVUJEME POSLANCA

JUDr. Andrea Ondreášová, poslankyňa
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste, volebný obvod 1 (Jesenského, M. Nešporu, M. Benku, Kysucká,
Sládkovičova)
Ste mladá žena v lokálnej politike, je to
výhoda alebo nevýhoda?
Byť ženou v lokálnej politike má samozrejme svoje výhody aj nevýhody. Podľa môjho
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názoru nie som až taká mladá, sú aj mladšie ženy v politike. Musím však priznať, že
v poslednej dobe pozitívne vnímam zvýšený
počet žien v politike a ich záujem o verejné
dianie. Osobne som rada, že nás bude stále
viac a prinesieme do mužského sveta ženský
pohľad.
S akými konkrétnymi predsavzatiami ste
nastúpili do funkcie poslanca mestského
zastupiteľstva a čo máte v pláne vylepšiť
vo vašom volebnom obvode, ktorý zastupujete?
Pred dvoma rokmi som kandidovala na post
primátora a zároveň aj na poslanca mestského zastupiteľstva. Nakoniec som od voličov
získala dôveru ako poslankyňa. Vzhľadom
na uvedenú skutočnosť môj volebný program obsahoval body, ktoré sa týkali celého
mesta a predsavzatia boli rozsiahlejšie. Som
preto odhodlaná pomáhať občanom nášho
mesta, či už budú mať problém, ktorý sa týka
môjho volebného obvodu alebo ktorejkoľvek
časti mesta a mestskej časti. Môže ma osloviť každý.
Jedným z problémov, ktoré som chcela riešiť,
bola určite rekonštrukcia a oprava miestnych
komunikácií a chodníkov. Som rada, že sa ich
rekonštrukcia vykonáva nielen v rámci realizácie projektu Revitalizácia centrálnej zóny

mesta, ale nové chodníky pribudli a pribudnú
aj v tých častiach mesta, ktoré sa do projektu nedostali. Ďalším z mojich cieľov, ktoré
by som pri svojej práci mestskej poslankyne
chcela dosiahnuť, je väčšie množstvo rozličných kultúrno-spoločenských podujatí, rozvoj
spoločenského života mladých v meste sprístupnením nových možností a aktivít, regulácia
miestnych vodných tokov, komplexné riešenie
parkovania v meste a mnohé iné.
V budúcnosti sa budem neustále snažiť, aby
boli vrátené všetky kompetencie Slovenskej
pošte na sídlisku Kamence. Je mi totiž veľmi ľúto starších občanov, ktorí musia prejsť
celé mesto, aby si vyzdvihli vlastnú zásielku.
Ešte by som chcela presadiť a sprístupniť
viac služieb občanom v mojom volebnom
obvode, ako napr. kaderníctvo, stánok s pečivom, bankomat ďalšej banky a pod. Vždy ma
poteší, keď príde za mnou občan s podnetným nápadom alebo správnou pripomienkou,
týkajúcou sa mesta.
Podľa môjho názoru by mestskí poslanci mohli medzi sebou viac spolupracovať
a komunikovať.
Ktoré zámery a svoje ciele sa Vám podarili
ako poslancovi naplniť?
V mojom obvode, ako som spomínala, vyčistenie potoka pri Ulici 9. mája. Túto požiadav-
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ku som niekoľkokrát predniesla na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Znečistený vodný
tok znižuje kvalitu života našich občanov,
ktorí bývajú v jeho blízkosti. Teší ma, že onedlho sa jeho čistenie stane realitou. Ako ma
informoval prednosta MsÚ KNM, v krátkom
čase sa začnú čistiace práce. Ďakujem touto
cestou mestu, že bolo nápomocné. Ďalšou
mojou prioritou bolo zlepšenie stavu chodníkov a ciest na ulici Nešporova, Benkova
a Revolučná a som rada, že aj toto sa už deje.

Echo mesiaca
Echo mesiaca je pokračovaním pravidelnej
rubriky „Napísali nám“. Zmenu názvu spôsobila skutočnosť, že čitatelia využívajú mnohé
iné možnosti, ako sa kontaktovať s redakciou.
Aj tento mesiac redakciu oslovili čitatelia
osobne či telefonicky.
Telefonoval občan,
ktorého zaujal popis erbu nášho mesta. Konkrétne sa uvádza, že erb KNM má v centre štítu
heraldický motív s atribútmi svätca Sv. Jakuba mladšieho. V strede francúzskeho štítu je

Apelujem tiež na prácu zamestnancov MsÚ
KNM, aby svoju prácu vykonávali kvalitne
a boli ústretoví občanom a ich potrebám. Aj
tu nastali pozitívne zmeny.
Ktoré mestské podujatia či aktivity Vás
najviac oslovujú a aké sú Vaše predstavy
o kultúrnom a športovom živote v našom
meste?
Mojim obľúbeným podujatím sú Jakubovské
hody, je to tradícia nášho mesta, ale samozrejme mám rada aj iné kultúrno-spoločenské

podujatia nášho mesta. Čo sa týka športu, veľmi rada podporím každý druh športu, aj keď
viem, že možnosti rozvoja kultúry a športu sú
žiaľ obmedzené nedostatkom finančných prostriedkov. Zo športov mám rada tenis, plážový volejbal, fitnes a tiež biliard.
Na záver by som chcela poďakovať občanom
nielen môjho volebného obvodu za poriadok,
čistotu a úpravu zelene pri svojich domoch
a bytovkách.
Ďakujem za rozhovor

postava sv. Jakuba ml. v bielom rúchu, pole
štítu je zelené; žltou farbou je zvýraznená
gloriola, časť valchového drúka, ktorý drží
v ľavici a je zabalený do súkna. V pravici drží
zlaté steblo ľanu. Erb vznikol podľa pečate zo
17. storočia. Volajúceho zaujímalo, čo je to
„valchový drúk“.

používa výraz valcharská tyč alebo kyjak.
Tento nástroj sa používal pri valchovaní, bol
to drevený sochor a používal sa na máčanie
súkna vo vode.
Môžete si všimnúť, že v staršej verzii erbu
mesta z roku 1358, boli v pozadí zobrazené
kopce a rieka, pravdepodobne symbolizovali
krajinu okolo mesta.

Odpovedá redaktor:
V 14. storočí sa v Kysuckom Novom Meste
začali objavovať profesne zameraní obyvatelia, aj súkenici, ktorých patrónom je
sv. Jakub ml. Zomrel mučeníckou smrťou, bol
ukameňovaný a posledný úder do hlavy dostal
práve valchovým drúkom. Preto sa svätý zobrazuje s týmto atribútom. V slovenčine sa tiež

Redakciu navštívil občan mesta
a priniesol nám zaujímavú informáciu o svo
jom vnukovi. Už po štvrtý krát bola vyhlásená
súťaž pre študentov stredných odborných škôl
so zameraním na staviteľstvo z celého Slovenska s názvom Rodinný dom Velux. V nej
predstavilo svoje vízie 77 študentov z 13 stredných škôl. Odborná porota vybrala 3 víťazné
projekty. Prvé miesto získal projekt 19-ročného Marka Baču zo Strednej priemyselnej školy
stavebnej v Žiline za ZEEN HOUSE. Porota
ocenila jeho návrh, ktorý zodpovedá najmodernejším koncepciám súčasnej architektonickej tvorby. Projekt tiež ideálne prepája interiér
s exteriérom, všetko v súlade s ekologickým
konceptom. Na Marka je pyšná celá rodina,
my prajeme veľa ďalších úspechov pri štúdiu
na vysokej škole a v odbere architektúra.

Zápisky z kroniky školy v Budatínskej Lehote v šk. r. 1941/1942
Školský rok 1941/1942
sa začal riadne dňa 1. septembra 1941 so 126
žiakmi bez organizačných zmien. Učiteľský
sbor je tiež bez zmeny.
V prvej triede bolo 62 zapísaných žiakov a to
v sostave 1. roč. – 5. roč., 6. – 8. ročník. V druhej triede bolo 64 žiakov v sostave 2. roč., 3.
roč. a 4. ročník. Prvú triedu viedol E. Laurenčík, riaditeľ školy a druhú triedu viedla K.
Džavíková, definitívna učiteľka.
Učiteľský sbor zahral divadelnú operetku od
Jána Pelikána „Ej horička zelená.“ Táto hra
mala vrcholný úspech. Bola odohraná len 1
krát. Vybralo sa na vstupnom, ktoré bolo 6,
4, 2 Ks spolu 915 Ks. Dľa toho návšteva bola
prez 300 osôb. Odohranie samej hry bolo tiež
pochválené.
Elektrifikácia školy – V tomto školskom roku
v mesiaci máji 1941 a cez prázdniny bola preve-

dená elektrizácia celej obce a teda aj školy. Elektrizácia školskej budovy pozostáva z 11 výpustov svetelných, 5 zásuviek a 1 zvonek. Celá
inštalácia s príslušnými osvetľovacími telesami
stála 2 400 Ks. Ku škole patria všetky osvetľovacie telesá, mimo lustrov v jedálni a spálni v byte
riaditeľa školy, ktoré sú jeho majetkom.
14. marec 1941 bol dôstojne oslávený. Na slávnosti prehovoril riaditeľ školy. Žiactvo spestrila vyplnilo ostatné body programu básňami,
spevmi, recitáciami a iným. Na slávnosti bolo
zúčastnených okolo 150 osôb. Školský rok
1941/1942 bol skončený dňa 27. VI. 1942.
Mgr. Anton Ľudvik
Poznámka: Text príspevku je doslovným prepisom textu
z kroniky aj s pravopisnými a štylistickými chybami.
Fotografie z kroniky školy v Budatínskej Lehote, ktoré sú tu uverejnené, ale aj mnohé iné, nájdete na www.
kysuckenovemesto.sk/historia
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SPRAVODAJSTVO
Športový deň priateľstva
Klub dôchodcov v KNM pozval na priateľské
stretnutie a zároveň športové zápolenie obyvateľov z partnerského poľského mesta Gogolin
na čele so svojim starostom Joachimom Wojtalom. Plný autobus nadšencov pricestoval do
mesta už pred obedom. Privítal ich primátor
mesta Ing. Ján Hartel, riaditeľ MKŠS Juraj
Čierňava a koordinátor Denného centra Klub

75 Ján Bileš. Ani usmoklené počasie neodradilo Poliakov od prehliadky mesta, kostola
sv. Jakuba, Kysuckej hvezdárne a Kaštieľa
v Radoli. Potom nasledoval hlavný cieľ stretnutia. Do nášho mesta si prišli porovnať sily
dôchodcovia z Gogolina s našimi seniormi.
Súťažili v štyroch disciplínach (streľba zo
vzduchovky, hod šípkami, ruské kolky, stolný tenis), tí najlepší boli ocenení.
Dobrá zábava a rušné rozhovory nemali konca kraja a o skvelej nálade a o tom, že sa im

u nás páčilo svedčí aj to, že sa posunul čas ich
odchodu. Zároveň poľská návšteva pozvala našich dôchodcov na návštevu ich mesta
a možno aj ďalšie porovnanie si svojich športových zdatností.

Návšteva z Poľska

Centrum sociálnych služieb Fantázia na
Belanského ulici navštívili dňa 12. júla 2012
priatelia z Poľskej republiky. Privítala ich
a zariadením sociálnych služieb previedla
pani riaditeľka Mgr. Silvia Martinčeková. Na
návštevu prišlo 45 Poliakov. Medzi nimi boli
klienti poľských zariadení sociálnych služieb,
zamestnanci a ich riaditelia. Nadviazanie
priateľstva začalo vďaka spoločnej putovnej
výstave „Svet fantázie inými rukami“, ktorej
III. ročník pod záštitou pána predsedu ŽSK
momentálne prebieha v Liptovskom múzeu
v Ružomberku. Návštevníci si v múzeu majú
možnosť pozrieť výrobky z rôznych materiálov, vyrobené rukami klientov z poľskej i slovenskej strany. Dňa 28. júna 2012 sme prijali
ich pozvanie do poľského mesta Bielsko –
Biala na športové hry, ktoré sa uskutočnili pod
názvom „Senioriáda“. Toľko stručná história
našej medzinárodnej spolupráce a priateľstva.
Počas návštevy sme sa dohodli aj na pokračovaní vzájomnej cezhraničnej spolupráce
vo forme spoločného projektu. Neskôr sa
skupina spoločne s pani riaditeľkou presunula na druhé pracovisko v Hornom Vadičove
a v popoludňajších hodinách do Liptovského
múzea v Ružomberku, kde si spoločne pozreli výsledky spolupráce na výstave „Svet fantázie inými rukami“.
Peter Kvasnica

Archeologický výskum v Radoli

Kysucké múzeum v Čadci bude pokračovať
po niekoľkých desaťročiach v prerušenom
archeologickom výskume v lokalite Koscelisko. Predošlý výskum v Radoli vykoná-

val v roku 1956 Anton Petrovský-Šichman
a v rokoch 1988-90 archeologička Marcela
Durišová. Slávnostný výkop sa konal 4. júla
2012. Výsledky archeologického výskumu
budú odhaľovať dejiny dolných Kysúc, a teda
aj naše dejiny. Vo výskume budú pokračovať
štyria archeológovia a piati robotníci pod
vedením Danky Majerčíkovej.
Výskum je zatiaľ naplánovaný do roku 2016
a budú na ňom spolupracovať Kysucké múzeum v Čadci, obec Radoľa, Archeologický
ústav SAV v Nitre, Krajský pamiatkový úrad
v Žiline. Financuje ho Žilinský samosprávny kraj. Už po dvoch týždňoch má výskum
svoj prvý hmatateľný výsledok - nález ľudskej lebky pri základoch vedľa vchodu do
kostola.

Prvé výsledky zo sčítania obyvateľov
Štatistický úrad SR zverejnil prvé vybrané
definitívne výsledky Sčítania domov, obyvateľov a bytov 2011. Podľa týchto údajov žije
v našom meste 15 699 obyvateľov. Z toho
8 016 žien a 7 683 mužov. Je to približne
o 900 obyvateľov viac, ako eviduje mestský
úrad. Zaujímavým údajom je, že okres KNM
je „najslovenskejším“. Až 96,4 % trvalo bývajúcich obyvateľov uviedlo v dotazníku štátnu
príslušnosť SR. 85 % obyvateľov sa hlási
k rímskokatolíckej cirkvi.
Ostatné údaje si môžete pozrieť na www.scitanie2011.sk

Staňte sa spolutvorcami Zvestí KNM

Radi fotografujete? Ste kreatívni? Máte chuť
prispieť do nášho periodika? Môžete tak urobiť zaslaním fotografie na titulnú stranu jedného z ďalších vydaní Zvestí KNM. Fotografia môže zobrazovať časť mesta a jeho okolia
v ktoromkoľvek ročnom období či život mesta a jeho obyvateľov. Vytvorte noviny podľa
svojich predstáv.
Viac informácii na webovej stránke mesta.

POZVÁNKA
Dobrovoľný hasičský zbor KNM a Mesto Kysucké Nové Mesto pozývajú na 19. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár primátora mesta. Súťaž sa uskutoční pri Spojenej škole SPŠ a OA na Nábrežnej ulici 4. augusta od 10,00 hod. a konať sa bude za každého počasia. Svoje
sily si zmerajú v hasičskom útoku ženy, muži aj deti. Hasiči predvedú záujemcom historické vozidlo Tatra 26-30. Organizátori zabezpečili
občerstvenie aj hudbu. Vstup voľný.

POZVÁNKA
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v KNM pozýva svojich členov na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční 5. augusta o 9.30 hod.
v Povine - Tatárovce na poľovníckej chate. Včelári môžu na tomto stretnutí prezentovať svoju tohtoročnú úrodu a svoj med prihlásiť do súťaže.
Pre víťaza je pripravená kvalitná cena, pre ostatných občerstvenie a kultúrny program.
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ŠKOLSTVO
Odborný seminár pre učiteľov MŠ
Regionálna spoločnosť predškolskej výchovy
v KNM usporiadala pod vedením Bc. Alice
Beňadikovej odborný seminár pre učiteľky
materských škôl s názvom „Digitálne technológie ako podporný prostriedok osobnostného rozvoja dieťaťa predškolského veku“.
Vzdelávanie a hlavne didaktické pomôcky,
ktoré sa v dnešnej dobe využívajú už v materských školách, prechádzajú mohutným vývinom. Ešte nedávno boli jednými z najmodernejších techník a pomôcok diaprojektor
a diapozitívy. Výhody použitia nových didaktických technológií v školách sú nesmierne
veľké, ale nesú v sebe aj veľké riziká. Preto
je veľmi podstatný kvalitný prístup učiteľa
k využívaniu týchto pomôcok.
Aj z tohto dôvodu sa dňa 11. 06. 2012 stretli
učiteľky materských škôl z KNM a blízkeho
okolia na seminári v MŠ na Litovelskej ul.
Hlavnou lektorkou bola Mgr. Eva Gašparová,
predseda celoslovenskej organizácie Spoločnosti pre predškolskú výchovu v SR so sídlom vo Zvolene. Pani lektorka teoreticky ale
aj prakticky priblížila zúčastneným učiteľkám možnosti využitia digitálnych technológií v materských školách. V druhej časti
seminára boli prakticky predstavené didaktické hračky a doplnky.
Vlasta Trúchla, podpredseda
SPV v KNM

Rozlúčka s materskou školou

Predškoláci troch materských škôl zažili
veľký deň. Lúčili sa so svojou škôlkou a tešili
sa z toho, že sa z nich stanú školáci.
MŠ Litovelská ul.
Ako to býva zvykom, predškoláci si na rozlúčku so škôlkou a kamarátmi pripravili
pásmo piesní, básní a tančekov, ktorými ich

pobavili a roztlieskali. Veľkí škôlkari dostali osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, knihu, diplom a samozrejme nechýbali ani torty v podobe pasteliek
a zošita, ktoré sa rozkrájali a každý si na
nich pochutnal. Vďaka patrí mamičke z 2.
tr., p. Vlčkovej, ktorá torty upiekla. „Tak ako
sa všetko začína, musí sa aj skončiť“ týmito slovami sa pani riaditeľka v mene celého

kolektívu škôlky rozlúčila s budúcimi školákmi a zaželala im veľa zdravia, úspechov
v škole a všetko to, čo sa v materskej škole
naučili, aby zúročili novými vedomosťami.
Do videnia, škôlka, škola volá!
Jana Vlčková a Dáša Škulcová, uč. MŠ
MŠ Komenského ul.
Deň pred rozlúčkou si deti v sprievode piesní zaniesli tablo s fotografiami do výkladu
predajne na námestí. V piatok si všetci pekne
vyobliekaní prevzali osvedčenia o tom, že
sú už pripravení na vstup do základnej školy.

teľky im slávnostne odovzdali osvedčenia
predprimárneho vzdelávania a drobné upomienkové darčeky. Deti 6. triedy sa rozlúčili
na Námestí slobody za prítomnosti svojich
rodičov a primátora mesta Ing. Jána Hartela
a prednostu MsÚ Ing. Ľubomíra Ježa. Pán
primátor poprial deťom krásne prázdniny
a v septembri, aby s radosťou a s úsmevom
vykročili tou správnou nohou do prváckeho
života. Deti na záver obdarovali pani učiteľky kytičkami kvetov, za čo im a ich rodičom srdečne a s úctou ďakujeme.
PhDr. Elena Gavláková, riaditeľ MŠ

Predstavujem spisovateľa

Tí usilovnejší aj diplomy za úspešné reprezentovanie materskej školy v rôznych súťažiach.
No a po obede nasledovala voľná zábava, kde
nechýbalo ani maškrtenie na výbornej torte
a občerstvenie za štedrej podpory rodičov, za
čo im veľmi pekne ďakujeme. Deťom držíme
palce, aby prekročili prah základnej školy tou
správnou nohou, a aby boli zdraví, šikovní
a múdri.
Za aktívnu spoluprácu sa chceme poďakovať
zriaďovateľovi – Mestu Kysucké Nové Mesto,
Mgr. L. Vendrinskému, ZŠ Nábrežná v KNM,
Centru voľného času v KNM, ZUŠ v KNM,
Mestskej knižnici v KNM, Centru pedagogicko
– psychologického poradenstva v KNM.
Eva Janiková, zástupkyňa MŠ
MŠ Ul. 9. mája
Zazvoň zvonček, zazvoň ešte raz, ja idem do
škôlky posledný raz. Deti 5., 6., a 7. triedy sa
lúčili so svojimi kamarátmi, pani učiteľkami,
kuchárkami a upratovačkami. Mnohým sa na
tvárach objavili aj slzičky dojatia a smútku.
Úsmevy na tváre sa vrátili pri krájaní sladkých ovocných a marcipánových tort v tvare

Lienky, Múdrej sovy, knihy a neskôr voľnej
zábavy i tvorivého tanca. Deti vystúpili so
svojim programom pred rodičmi a pani uči-

V rámci medzinárodného projektu bol vydaný almanach literárnych a výtvarných prác
detí z Kysúc a Zywiecka na tému Predstavujem svojho najobľúbenejšieho spisovateľa. Do
almanachu sa dostali aj práce štyroch žiakov
z nášho mesta. Moje putovanie s Dorotkou
predstavila výtvarne a literárne Soňa Masarcová, obľúbenou autorkou Lucky Trnovcovej
a Viktórie Valiaškovej je Mária Ďuríčková,
Branka Hauptvogela zaujali Kysucké rozprávky. Štvrtým uverejneným príspevkom sú
literárne dobrodružstvá s Jozefom CígeromHronským od Laury Brhelovej.
Gratulujem všetkým úspešným súťažiacim
a p. učiteľke Anne Vlčkovej zo ZŠ Nábrežná,
pod jej vedením totiž vznikli uvedené súťažné práce. Almanach je prístupný v mestskej
knižnici.

Začiatok realizácie projektu

Základná škola s materskou školou Rudinská
115 začala realizovať projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ (ESF) s názvom Moderné vzdelávanie, cesta k úspechu. Projekt je
realizovaný v rámci Operačného programu
vzdelávanie: Premena tradičnej školy na
modernú. Predpokladaný čas ukončenia projektu je máj 2014, výška poskytnutého NFP
115 425,28 €.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality výstupov vzdelávacieho procesu základnej školy
inovovaním metód a foriem vzdelávania
s využitím IKT, modernizáciou a obsahovou
prestavbou vyučovania a rozvojom jazykových zručností pedagogických zamestnancov. Inovovanými predmetmi bude anglický
jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia.
V rámci projektu sa zriadi multimediálna
učebňa s notebookmi, zakúpi sa interaktívna tabuľa, didaktické pomôcky pre väčšiu
názornosť a efektívnosť vyučovania predmetov, školiaci materiál a potreby ako pracovné
zošity s CD nosičom pre uvedené predmety
všetkých žiakov 5. – 9. ročníkov a metodické
príručky s CD nosičom pre učiteľov.
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KULTÚRA
Letné lúskanie

Desiaty ročník súťaže, ktorá trvá v letných mesiacoch júl a august 2012,
prináša Mestská knižnica KNM všetkým súťaženia a vyhrávania dychtivým deťom. Letné lúskanie je o riešení, hádaní, počítaní, lúštení či pátraní po správnych odpovediach na rôzne krížovky, hlavolamy, hádanky a úlohy. Hárok s letným lúskaním si môžete vyzdvihnúť v knižnici
a správne znenie priniesť do konca mesiaca august. Pri ťažších úlohách
môžete využiť pomocníkov – knihy z knižnice. V mesiaci september
budú traja riešitelia vyžrebovaní a odmenení peknými cenami.

Mestské kultúrno-športové stredisko KNM pripravuje na
september 2012:

▪	4. 9. o 16.00 Nábor do súboru mažoretiek Asanka (pre dievčatá
vo veku 5 - 8 rokov). Hlavná sála Domu kultúry
▪	13. 9. o 14.30 DiDeRo - detský divadelný súbor príjme medzi seba
všetky deti ZŠ. Hlavná sála Domu kultúry

▪	13. 9. o 16.00 Babylon - divadelný súbor hľadá študentov, ktorí si
chcú zahrať v divadle. Hlavná sála Domu kultúry
▪	13. 9. o 17.00 Začiatok kurzu brušných tancov – 1. hodinové
ukážkové stretnutie je zdarma, tiež sa dozviete všetky potrebné
informácie. Zrkadlová sála Domu kultúry
▪	26. 9. o 17.00 Kurz spoločenských tancov – určený pre mládež aj
dospelých začiatočníkov.
	Viac informácií: facebook/Tanečné kurzy – KNM. Hlavná sála
Domu kultúry
▪	28. 9. o 19,00 Radošínske naivné divadlo – Šťastné konce, vstupné: 12€ v predaji od 1. 8. v Dome kultúry č.d.43
▪	29. 9. Kysucký guláš 2012 – sídlisko Kamence za pohostinstvom
Domček. Informácie o súťaži na tel. čísle p. Mičura – 0905 282
974, p. Mrekajová 0908 228 272, p. Vajdiak 0904 498 316 alebo
osobne v MKŠS v Dome kultúry

NIAGARA tancuje už ôsme leto
História našej tanečnej country skupiny NIAGARA sa začala písať v auguste 2005 pod
záštitou MKŠS KNM. Spočiatku sme sa chceli len učiť tance v štýle country, ktoré by sme
zatancovali v prípade záujmu v našom meste. Naše nadšenie postupne rástlo, a tak sme

nú country hudbu. Skladby hľadáme väčšinou
z tvorby amerických country skupín, ale tiež aj
českých interpretov. Na country hudbu, ale aj
na modernú hudbu tvoríme voľné choreografie, ktoré zodpovedajú nášmu temperamentu.
Stále sa snažíme v tancoch zdokonaľovať,

začali vystupovať na rodinných a pracovných
stretnutiach v úzkom kruhu členov skupiny. V začiatkoch sa počet členov rozrastal
a postupne ako vzrástol počet vystúpení zasa
klesal. Ale hlavnou myšlienkou vzniku bola
radosť z tanca, ktorú chceme odovzdávať divákom a ľuďom vôbec. Naša skupina je zložená
z nadšencov, ktorí sa už v minulosti venovali
rôznym druhom tanca a športovým aktivitám.
V súčasnosti sa počet členov ustálil na 8. Sme
radi, že k nám prišli tri nové členky a jeden
nový tanečník. Keďže je nedostatok mužských
tanečníkov, preto privítame ďalších nadšencov silnejšieho pohlavia, ktorí majú radi tanec
a chceli by to skúsiť aj v štýle country.
V súčasnosti sa venujeme mnohým tanečným
štýlom, ktoré môžeme zoradiť do vstupov
v dĺžke od 5 – 15 minút. Venujeme sa klasickým tancom, ktoré sú neodmysliteľnou
súčasťou každého vystúpenia. Choreografie
moderného country prispôsobujeme súčasnej
modernej dobe. Sú to choreografie zložené zo
zaujímavých figúr a tancujeme ich na moder-

a preto sme sa zúčastnili aj výučby techniky
cloggingového stepu vo westernovom mestečku Šiklův mlýn v Dolní Rožinke, pozývame si externých lektorov na výučbu country
tancov a stepu. Zúčastňujeme sa aj medzinárodnej prehliadky country tancov Pardubická
Ryengle, kde zbierame inšpiráciu.
V roku 2008 sme do nášho repertoáru zaradili temperamentný, dynamický a rytmický
štýl tanca -clogging (americký step). V repertoári máme stepové tance na motívy írskeho,
amerického alebo klasického stepu. Chodíme
vystupovať na rôzne spoločenské akcie ako
sú festivaly, napr. Drotária v Turzovke, plesy, country bály, zábavy, podnikové večierky, hody, súkromné akcie a pod. Poznajú nás
nielen doma, ale aj v blízkom okolí, napr.
v Turzovke, Terchovej, Námestove, Ružomberku apod. Okrem toho sme vystupovali aj
v poľských mestách Lodygowice a Gogolin.
Ročne máme viac ako 30 vystúpení.
Tradične tanečnú sezónu rozbiehame v spolupráci s MKŠS Katarínskym country bálom.



AUGUST/2012

Tento rok to už bude šiesty, a aj keď je ešte
len júl, už teraz sa tešíme, že opäť zabavíme
priaznivcov rezkej country hudby a tanca.
Večer celého bálu spestrujú ukážky našich
tancov, ich výučba a najrôznejšie súťaže.
Svoju kondíciu si udržiavame pravidelne na
skúškach dva až tri krát do týždňa a samozrejme športovaním vo svojom voľnom čase
mimo tréningových hodín. Každý člen v skupine má svoju úlohu, ktorú si svedomito plní.
To znamená, že vedúceho nemáme, ale zato
sa vždy vieme dohodnúť.
Ku každému druhu tanca máme aj vhodný kostým, za ktorý sme vďační našej krajčírke Ivke
Vojtekovej. Samotnými country tancami naše
aktivity nekončia. Radi sa spoločne bavíme.
Nechýba nám zmysel pre humor a ochota robiť
si zábavu sami zo seba. Občas sa necháme zlákať aj k neškodnej recesii. Máme pripravený
show program s tancami, ktorým sme si dali
názov ako Babky, Kanibalky, Hafanana a Futbalový. Naše vianočné vystúpenia sme obohatili americkým stepom piatich Mikulášok. Nielen
tancovaním je naša skupina živá, energiu nám
dodáva najmä spokojnosť divákov a zážitky,
ktoré si z vystúpení prinesieme. Ak nás chcete lepšie poznať, navštívte fotogalériu na našej
stránke www.niagaradance.sk. Chceme využiť
túto príležitosť a vyzvať chlapcov a dievčatá, ktorí majú chuť tancovať a stať sa členmi
našej tanečnej skupiny, aby sa prišli pozrieť na
nás každý pondelok o 18.00 alebo vo štvrtok
o 19.30 hod. do zrkadlovej sály na skúšky.
Na záver sa chcem v mene celej skupiny poďakovať primátorovi nášho mesta p. Hartelovi ako
aj všetkým sympatizantom a sponzorom, ktorí
skupinu Niagara podporujú v jej činnosti, osobitne riaditeľovi MKŠS Jurajovi Čierňavovi.
Taktiež ďakujeme aj našim bývalým členom,
ktorí tiež majú zásluhu na úspechu, ktorý má
naša skupina.
Dana Nekorancová, členka skupiny

SPEKTRUM

BLAHOŽELANIE
Dňa 13. 8. 2012 sa dožíva 70. rokov koordinátor
Denného centra Klub 75
Milan BILEŠ
K tomuto jubileu všetko najlepšie, veľa zdravia
a rodinnej pohody praje primátor mesta Kysucké
Nové Mesto.
K blahoželaniu sa pripája manželka Ľudmila, dcéry
Milka, Ľudka, Majka, zať Peter a vnúčatá Klárka,
Veronika, Julka, Adamko a Jakubko a členovia
Klubu dôchodcov.

INZERCIA
■ Výcvik psov – máte doma psa, ktorý Vám prerastá cez hlavu alebo
ho chcete mnohému naučiť, no nedarí sa? Skúsme to spolu. Tel. č.
0904 247532. Web: www.l-dog.wbl.sk
■ Predám slnečnú chatu na Veľkom Ostrom neďaleko lyžiarskeho vleku. Prístupová cesta, elektrika, voda. Po rekonštrukcii WC
a kúpeľne. Ďalšou výhodou veľká terasa, šamotový krb a spálňa na
poschodí. T. č. 0907 828461

Lekáreň v pohotovosti
(8:00 – 12:00 hod.)
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
STREDA

4. 8. 2012
5. 8. 2012
11. 8. 2012
12. 8. 2012
18. 8. 2012
19. 8. 2012
25. 8. 2012
26. 8. 2012
29. 8. 2012

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

Narodenie detí
Matej Vríčan, Karolína Karasová, Marko Ďuriš, Anna Gregvorková,
Sofia Kameništiaková, Nela Ďuríčková, Ján Viktor Jurišta, Nikolas
Tatarka, Jakub Ifka, Lilien Chovancová, Sofia Adamčíková.

Sobáše
Ing. Michal Lenčucha a Ing. Helena Vlčková
Stanislav Brišš a Ivana Gelingerová
Martin Laurenčík a Ing. Michaela Mičianová
Ing. Ľuboš Šušlik a Anna Vlčková

Opustili nás
Nikodém ĎURČO
Jaroslav ŠVÁBIK
Jozef HROŠOVSKÝ
Marcela ONDRUŠKOVÁ
Karol MOJSKÝ
Ing. Teodor OČKO

† 79 rokov
† 57 rokov
† 74 rokov
† 71 rokov
† 74 rokov
† 80 rokov

Žena roka 2011
Pripomíname, že ešte stále môžete nominovať ženu z vášho okolia do ankety, ktorú organizuje Únia žien Slovenska s názvom Žena roka 2011.
V termíne do 17.9. 2012 prineste vyplnený nominačný list do mestskej knižnice alebo zašlite na adresu: uniazien.knm@gmail.com. Nominácie môžete nahlásiť aj na telefónnych číslach 0910793390 (p. Buková), 0902317921 (p. Stuchlíková). Ženy a dievčatá môžete nominovať
v kategóriách: Verejný a kultúrny život * Šport * Zdravotníctvo a sociálna oblasť * Školstvo a vzdelávanie * Žena ako matka. Viac informácií na
webovej stránke mesta.
Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Kysuckom Novom Meste

Žena roka 2011

Kategória:...........................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko: ...........................................................................................................................................................................................................
Obec:...................................................................................................................................................................................................................................
Charakteristika činnosti, dôvod udelenia ocenenia Žena roka 2011:.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko nominujúceho:....................................................................................................................................................................................
Kontakt na nominujúceho.................................................................................................................................................................................................
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spomienky
Cintorín je smutná záhrada,
kde tíško znie spev vtáctva,
svojich milých tu človek ukladá,
spomínať sa tu vracia.
Veľký žiaľ my v srdci máme,
s láskou na Teba spomíname.
Dňa 15. 8. 2012 si pripomíname 20. výročie, čo
nás navždy opustil a odišiel na večnosť náš milý,
dobrotivý, skvelý manžel, otec, dedko, svokor,
priateľ a hlavne človek
Rudolf KRÁLIK – kožušník
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra, synovia s rodinami a vnúčatá.
Dňa 14.7. 2012 sme si pripomenuli
2. smutné výročie úmrtia nášho manžela, otca,
starkého
Michal PETRUŇA
S láskou spomína manželka, synovia a vnučka.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Klesli ruky, ktoré ťažko pracovali,
utíchlo srdce, čo sme milovali.
Utíchli kroky, utíchol hlas,
ale Tvoj obraz navždy zostáva v nás.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 17. 8. 2012 si pripomenieme 8. smutné
výročie, čo nás opustil
Viktor KUBA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra, synovia s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 20.8. uplynie tretí rok, čo nás navždy opustil
náš drahý otec, manžel, starý otec, brat
MVDr. Vojtech BALEK
S úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Aj keď čas rýchlo plynie, v srdci láska zostáva,
lebo na 45 rokov, ktoré sme v láske a porozumení
prežili, zabudnúť sa nedá.
Dňa 9. 8. 2012 si pripomíname 9. výročie úmrtia
Vladimíra MUŠKU
S láskou a pokorou v srdci spomínajú manželka,
synovia, nevesty a vnúčatká.

Dňa 18. augusta si pripomíname
3. výročie úmrtia
Cyrila GALVÁNKA
Spomína manželka a deti s rodinami.
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Odišli cestou, ktorou kráča každý sám,
len dvere spomienok nechali dokorán.
Dňa 12. 8. 2012 si pripomenieme 10. výročie odchodu do večnosti nášho drahého otecka a manžela
Ľubka ŠKOLNÍKA z Poviny

Dňa 14. 9. 2012 uplynie rok, čo nás opustil náš otec
a starký
Jozef ŠKOLNÍK z Poviny.
S láskou a úctou v modlitbách spomíname.

Dňa 6. 8. 2012 si pripomíname 3. smutné výročie,
kedy nás navždy opustil môj milovaný manžel a náš
otec a starký
Milan JANKOVIČ z Kysuckého Nového Mesta
V modlitbách s láskou a úctou spomínajú manželka
Mária, dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA
Keď nové ráno nastalo,
Tvoje láskavé srdce zastalo.
Odišiel si potichučky,
bez slova a bez rozlúčky.
Odišiel si, už Ťa niet medzi nami,
ale v našich srdciach budeš žiť spomienkami.

Dňa 18. júna 2012 nás navždy opustil vo
veku 80 rokov náš drahý manžel, otec, švagor, starký
Ing. Teodor OČKO z Kysuckého Nového
Mesta
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, susedom a známym za prejavy sústrasti, modlitby,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Osobitné poďakovanie patrí vdp. farárovi
Pavlovi Mazúchovi za dôstojnú rozlúčku a sv.
omšu, p. JUDr. Ing. Milanovi Beláčkovi za
smútočný príhovor. Zároveň chceme poďakovať i pracovníkom pohrebnej služby a cintorína za pomoc a ľudský prístup.
S úctou a vďakou manželka Oľga, deti Soňa,
Milan, Tibor, vnúčatá a ostatná smútiaca
rodina.

KRÍŽOVKA / DOLPŇOVAČKA
Správne znenie tajničky z čísla 7/2012 znie: „...útrapám vojnových výprav.“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia:
1. Marcela Hrubá, Lipová 812/3, KNM – 6,00 €, 2. Ing. Emília Svitková, Komenského 1140/4, KNM – 5,00 €, 3. Mgr. Lýdia Magátová, Ochodnica 515 – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom
mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň, v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 8/2012 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 8. 2012.

č. 8

KUPÓN
KRÍŽOVKA
S TAJNIČKOU

KUPÓN

Brudzinski: Nelietaj príliš vysoko, ...............................................
.................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky

č. 8

DOPLŇOVAČKA
PRE DETI

Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie
doplňovačky spolu s nalepeným kupónom
na adresu: Redakcia Zvesti, Belanského 9,
024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 8. 2012 získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

DOPLŇOVAČKA PRE DETI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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P
P
P
P
P
P
P
P

1. Zvyšok po horení.
2. Námorný lupič.
3. Pre tú príčinu.
4. Priehlbina v bruchu.
5. Horské jazero.
6. Tropický strom.
7. Priekor.
8. Bochník.
9. Hlavné mesto Česka.
pomôcka: priek

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2012 znie: „hrad Budatín“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Ján Fridrich, Oškerda 107. 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. 8. 2012.
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ŠPORT

Z ROB klubu Kysuca Katarína Košutová obsadila medzi dorastenkami dvakrát
striebornú priečku, a tak opäť potvrdila, že
medaile z Bojníc či Bulharska neboli len
vecou náhody. V tejto vekovej kategórii je to
už šiesta Katkina medaila, s ktorou sa nezabudnuteľne zapísala do histórie slovenského
mládežníckeho rádioorientačného behu ako
najúspešnejšia v celej histórii. Svoju zbierku
môže ešte vylepšiť na budúcich majstrov
stvách v neďalekej Českej republike.
Ján Košut

Futbalová sezóna 2011/2012

Futbalový klub KNM, ktorý patrí pod MŠK
KNM, mal v uplynulej sezóne v hre 12 mužstiev. Dve mužstvá dospelých, dve dorastenecké mužstvá, štyri žiacke a štyri prípravky. Futbalový klub má v našom meste už

dlhoročnú tradíciu, reprezentovali ho mnohé
osobnosti, výborní hráči a tréneri, ktorí sa
zaslúži o jeho rozvoj a svojimi výkonmi tento
šport priblížili širokej verejnosti.
V sezóne 2011/12 pôsobili v klube nasledujúci tréneri a vedúci mužstiev:
Dospelí A: Slavomír Zátek, Miroslav Toman
Dospelí B: Radoslav Vlček, Marián Škorík
Starší dorast: Pavol Brisuda, Ján Cudrák
Mladší dorast: Tibor Ďuriak, Ing. Stanislav
Ceniga – pre týchto trénerov to bola zatiaľ
posledná sezóna, mužstvu sa bude venovať
v sezóne 2012/13 Tibor Ďuris a Juraj Žabka
Starší žiaci: František Mrmus, ktorého
v nasledujúcej sezóne nahradí Mgr. Peter
Jendryščík
Ivan Jurkovič, Stanislav Lodňan
Mladší žiaci: Marián Ceniga, Adam Jedryščík, Pavol Meriad
Prípravka: PaedDr. Marcel Chládek, Justín
Jančo, Ing. Róbert Chládek a Roman Toka.
V prípravke končí svoju trénerskú činnosť
Milan Galvánek.
Touto formou sa chcem poďakovať odchádzajúcim trénerom za doterajšiu obetavú prácu
v tomto populárnom športe a verím, že sa
s nimi budeme stretávať pri futbale naďalej,
minimálne v hľadisku.
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Stručne by sa dala uplynulá sezóna nazvať
úspešnou, preto by som rád spomenul aspoň
niektoré úspechy. Mužstvo dospelých A sa
umiestnilo na 7. mieste v Majstrovstvách
regiónu STRED, ktoré riadi Stredoslovenský
futbalový zväz Banská Bystrica. Je to zatiaľ
najlepšie umiestnenie našich hráčov v histórii tejto súťaže. Zároveň je to aj najvyššie
umiestnené mužstvo z regiónu Kysuce.
Mužstvo dospelých B v 1. lige ObFZ Kysúc
obsadilo krásne 3. miesto. Na treťom mieste
sa umiestnili tiež starší dorastenci a mladší
dorastenci, ktorí hrali v 3. lige Oblastného
futbalového zväzu Kysúc.
Pre zlepšenie podmienok na trénovanie hráčov
futbalu, by bolo potrebné vybudovať ešte jednu hraciu plochu s umelou trávou. Súčasné hracie plochy sú nepostačujúce pre 12 mužstiev
a zároveň by takáto hracia plocha napomohla
rozvoju športu v regióne dolné Kysuce.
Na záver by som chcel poďakovať vedeniu
mesta, mestskému zastupiteľstvu a Mestskému kultúrno-športovému stredisku a jeho
riaditeľovi Jurajovi Čierňavovi za podporu športu v meste a futbalu zvlášť. Bez ich
priazne a finančnej pomoci, by nebol futbal
v meste na súčasnej úrovni.
Nechcem zabudnúť poďakovať aj rodinným
príslušníkom hráčov, funkcionárov a trénerov, ktorí im fandia a podporujú ich aj napriek tomu, že ich koníček im zaberá množstvo
voľného času. Medzi najväčších fanúšikov
družstva mladšieho dorastu patrí manželka
trénera Mgr. Alenka Ďuriaková.
A úplne na záver chcem poďakovať najvýraznejšej osobnosti súčasného kysuckého futbalu, odchádzajúcemu manažérovi Jánovi Staškovanovi. Jeho osobný život je s futbalom na
Kysuciach spätý viac ako 40 rokov. Začínal
ako hráč, od roku 2002 pôsobil ako manažér
a svojou prácou výrazne prispel k jeho rozvoju, úspechom a obľúbenosti. Obetoval veľkú
časť svojho života tejto svojej vášni a vďaka
svojej činnosti je známy nielen v našom meste ale aj v širokom okolí. Nahradiť ho bude
naozaj ťažké.
Mgr. Štefan Kuba, predseda FK

Atléti majstrami Slovenska

Počas víkendu 23. 6. – 24. 6. v Banskej Bystrici prebehli dorastenecké majstrovstvá
Slovenska na dráhe. Výborný výkon podala Nikola Štefundová. Po celé preteky sa
držala vpredu, 150 m pred cieľom nastúpila, dostala sa na 1. priečku, ale v cieli ju o 6
stotín predbehla o 3 roky staršia E. Mašláňová z Trenčína. Ako posledný sa v sobotu
z našich postavil na štart behu na 3000 m
Patrik Žúbor. Celé preteky si odtiahol sám.
Zvíťazil s veľkým náskokom v novom os.

rekorde 9:05,84. Druhý deň bol pre klub ešte
úspešnejší. V behu na 1500 m Patrik Žúbor
od štartu nenechal nikoho na pochybách, že
je v súčasnosti naším najlepším dorastencom
aj na tejto trati. Zvíťazil s desaťsekundovým
náskokom. Veľmi dobre sa držal v tomto
behu Lukáš Prívara. V behu na 1500 m dorasteniek sme mali tiež dvojnásobné zastúpenie.
Bežalo sa, podobne ako v behu dorastencov,
vo veľkom teple. Nikola Štefundová 200 m
pred cieľom zrýchlila a v posledných 60 met-

roch rozhodla o svojom víťazstve. Nikola
tak získala druhý tohtoročný titul majsterky
Slovenska. Na základe týchto výsledkov sa
Patrik Žúbor, Nikola Štefundová a Michal
Kučera dostali do nominácie na medzištátne
stretnutie SR – ČR – Maďarsko, ktoré sa bude
konať v Nových Zámkoch.
V dňoch 30. 6. - 1. 7. sa v Košiciach uskutočnili juniorské majstrovstvá Slovenska na
dráhe. V sobotu sa najlepšie umiestnil Patrik
Žúbor. Nový os. rekord 2:00,70 na 800 m mu
stačil na 5. miesto. Na tejto trati štartovali ešte
Lukáš Prívara (13. miesto) a Ján Klučiarik
(os. rekord 2:10,62, 15. miesto). Michal Kučera bežal 400 m (9. miesto). V nedeľu sme mali
v behu na 1500 m viacnásobné zastúpenie.
Paťo Žúbor svoj statočný boj s časom a súpermi úspešne doviedol až do cieľa. Zvíťazil
v novom os. rekorde 4:06,43, keď za sebou
nechal o viac ako dve sekundy výborných
osemstovkárov. Patrik týmto víťazstvom získal tohtoročný piaty titul majstra Slovenska.
V sobotu 7. júla sa v Bratislave uskutočnil
ďalší z mítingov GPS Slovensko, tentoraz
aj ako míting Olympijské nádeje. Štartovali
na ňom popri slovenských atlétoch aj atléti
z Čiech, Maďarska a Rakúska. Naši vytrvalci
v behu na 3000 m obsadili prvé dve miesta.
Systémom štart – cieľ zvíťazil časom 8:45,62
Juraj Vitko, druhý dobehol v novom os. rekor-

šport
de (9:20,55) Branislav Šarkan. Medzi dorastencami v behu na 800 m dobehol P. Žúbor
tretí, L. Prívara piaty. Na rovnakej trati juniorov skončil J. Klučiarik piaty, rovnako aj na
400 m. Medzi dorastencami na 400 m dobehol
M. Kučera tretí, P. Žúbor štvrtý a L. Prívara
piaty. V behu na 400 m dorasteniek zvíťazila
a nový os. rekord (65,50) si utvorila Michaela
Jarošová. Medzi žiakmi obsadil M. Kučera 2. miesto v behu na 150 m. S. Kohútová
zvíťazila na dvoch tratiach – na 60 m a na
150 m, pričom na 150-tke dosiahla výborný
čas 18,60. Michaela Jarošová dobehla na rovnakej trati šiesta a Martina Jarošová skončila
siedma aj na 60 m, aj na 150 m.
Ostatní atléti na súťažiach tiež podali výborné výkony a mnohí si zlepšili svoje osobné
rekordy.
Mgr. Milan Slivka

Čuhársky streetball s vysokou
účasťou

V sobotu 7. júla sa na Námestí slobody konal
II. ročník športového podujatia Čuhársky
Streetball 2012. V deň turnaja, niečo po ôsmej
hodine ráno, sa pri organizačnom stolíku
zaregistrovalo 27 streetballových družstiev
v štyroch rôznych kategóriách (Muži, Mix, Do
19 rokov a Do 15 rokov). Na dvoch pripravených streetballových kurtoch si to medzi sebou
rozdali tímy z KNM, Žiliny, Čadce, Martina,
Námestova ba dokonca aj z českého Přerova
a iných miest a obcí. Pekné športové súboje

a streetballové akcie sprevádzala zväčša hiphopova hudba od Miňa Murčíka a vystúpenie
dievčenskej tanečnej skupiny DREAMS.
Po skončení zápasov v základných skupinách
bola pre hráčov a divákov pripravená súťažná disciplína „Kráľ strelcov v šestkových
hodoch“, do ktorej sa prihlásilo 32 súťažiacich. Prvenstvo v tejto napínavej súťaži si
nakoniec vybojovala Majka zo žilinského
tímu „Sneženky a Machři“.
Po krátkej pauze mohla začať play-off fáza
v mužskej kategórii a semifinálové súboje.
Družstvá v týchto zápasoch predviedli nádherné streetballové akcie a na ihriskách odovzdávali všetko, čo v nich bolo. Nechýbalo
napätie, dravosť a hlad po víťazstve. Pred
finálovými zápasmi bola prichystaná ďalšia
doplnková disciplína o najlepšieho trojkára. Súťaže sa mohli opäť zúčastniť aj diváci
a prihlásilo sa 21 strelcov. Zvíťazil Adamko
z tímu „Dano a jeho ho(ka)moši“.
Ako sa hovorí, nakoniec to najlepšie, a tak sa
aj stalo. Finálový zápas mužov bol jednoducho jeden veľký zážitok a diváci z lavičiek
a z priľahlej terasy mohli len s otvorenými
ústami tlieskať počas celého zápasu. Víťaz si
okrem najväčšieho poháru odniesol aj finančnú odmenu v hodnote 50 € a ďalšie ceny.
Výsledky ČS 2012:
Do 15. rokov:
1. miesto: THE BEST (Žilina)
2. miesto: AND 2 (Žilina)
3. miesto: ZUB ČASU (Žilina)
Do 19. rokov:
1. miesto: DANO A JEHO HOMOŠI (Žilina)
2. miesto: PES SPÍ PSY SPIA
3. miesto: NIGAZZ TEAM (KNM, Žilina)
MIX:
1. miesto: SNEŽENKY A MACHŘI (Žilina)
2. miesto: PŘEROVSKÝ VÝKVET (Přerov)
3. miesto: NEMRAVNÁ FOTOSYNTÉZA
(Čadca)
MUŽI:
1. miesto: RILEFELA (Námestovo)
2. miesto: DANO A JEHO HOMOŠI (Žilina)
3. miesto: NAJVYRUKAVIČKOVANEJŠÍ
(KNM)
Puraš Radoslav

odohratých 29 zápasov. Účastníci si okrem
diplomov, pohárov a vecných odmien od
niesli i pekné spomienky a dobrý pocit, že
spravili niečo užitočné pre svoje zdravie.
Výsledky:
Kategória ženy:
1. miesto: Mgr. Mária Maxianová; 2. miesto:
Elena Staníková; 3. miesto: Ing. Agáta Kubínová
Kategória muži:
1. miesto: Ondrej Ščamba; 2. miesto: Ľubomír Baránek; 3. miesto: Pavol Zajac
PaedDr. Milan Ševčík

Kysucké Himaláje

Tento rok sa konal už 10. ročník diaľkového
pochodu „Kysucké Himaláje“. Cieľom tejto
turistickej akcie je preveriť vôľové a fyzické
schopnosti účastníkov. Turisti musia prekonať 14 kysuckých vrcholov, ktoré sa svojimi
nadmorskými výškami prerátanými na decimetre približujú skutočným nadmorským
výškam najvyšších vrcholov sveta. Počas
2 dní sa odvážlivci pustili do prekonania
viac ako 80 kilometrov a zdolania približne
4 tisícok výškových metrov. Tento klasický
A variant zdolalo 17 zdatných turistov. Zľahčený variant, ktorý má dĺžku 65 km a prevýšenie 2 500 m sa pokúsilo zdolať peši alebo
na horskom bicykli 32 turistov.
Počas týchto desiatich ročníkov zdolalo všetkých 14 vrcholov A kategórie už 57 turistov,
27 z nich sa to podarilo už viackrát. Takéto veľmi náročné akcie sa nedajú robiť bez
podpory turistického oddielu, ktorý je členom MŠK KNM a bez podpory mesta ako aj
priazne pre šport od pána primátora Ing. Jána
Hartela. Touto cestou im veľmi pekne v mene
všetkých členov ďakujem.
Viac informácií na www.sktknm.sk.
Žabka František, predseda ŠKT-KNM

Vráťme šport do škôl

V priestoroch školskej telocvične Spojenej
školy KNM sa uskutočnil stolnotenisový turnaj pracovníkov školy. Turnaj bol finančne
podporený ŽSK prostredníctvom grantového
programu Vráťme šport do škôl. V súťaživej,
no priateľskej atmosfére, ukázali viacerí
súťažiaci mimoriadny postreh i presnú ruku.
Po tuhom boji v kategórii žien prvé miesto
získala Mgr. Mária Maxianová. V kategórii
mužov si zásluhou skvelej techniky prvenstvo vybojoval Ondrej Ščamba. Spolu bolo

In-line korčuľovanie
Aj počas mesiaca august, vždy v piatok,
sobotu a nedeľu, v čase od 14.00 hod. do
20.00 hod., bude uzatvorený úsek Komenského ulice, od križovatky pri fare po
Kysuckú ulicu. Tento uzatvorený úsek
komunikácie bude sprístupnený pre širokú verejnosť na korčuľovanie.
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Aké bolo
Kysucké kultúrne leto 2012?

rocková kapela comix

jedľovina

nová kysučanka

aladinova

rocková kape

la stav núdze
brušné tan

čarovn

á lampa

ce

asamitky z gogolína

ŽIARINKA

mažoretky asanka
Kujem, kujem podkovičku
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