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Skialpinistické preteky

Čo bude s uličkou?
Pred pár týždňami sa stala „ulička“,
ako toto miesto všetci prezývajú, neprechodnou. Spojenie medzi ulicou
Belanského a Pivovarskou bolo uzavreté z dôvodu bezpečnosti, nakoľko na
jednej strane sa rekonštruuje dom a na
druhej sa zbúral plot.
Kamenný plot z bočnej strany Farského kostola
Panny Márie
bol na viacerých miestach
vertikálne
prasknutý
a nakláňal sa
do strany uličky
a hrozilo
jeho zrútenie.

viac na str. 4

Mesiac plný aktivít
a čítania
Marec pre všetky knižnice znamená
veľa. Knihovníčky na celom Slovensku
sa v tomto mesiaci snažia spropagovať
knihy a knižnice rôznymi pútavými
formami. Tento rok nám významne dopomohli dobrovoľníci.

viac na str. 5

Dňa 24. februára hostilo stredisko Veľká Rača účastníkov už štvrtého ročníka skialpinistických pretekov Štefansky skialp – Memoriál Ervína Priečka.
Podujatia sa zúčastnilo viac ako dve
desiatky skialpinistov z celého Slovenska i Čiech. Inovovaná trasa tentoraz
viedla z Lalikov cez osadu Haladejovci
na Rovný Grúň, Valangy a cez hrebeň
na vrchol Veľkej Rače (1.236 m). Trať
(charakteru vertikal), ktorú vytýčil
riaditeľ pretekov Štefan Kubuš, viedla voľným terénom s dĺžkou 6,1 km
a takmer 600 m prevýšením.

viac na str. 11
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Prihovára Sa prednosta MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

Na prvom rokovaní MsZ v tomto roku,
ktoré sa konalo 15.marca 2018, bola okrem
iných bodov, schválená investičná akcia
„Vybudovanie chodníka na Ul. Litovelská“.
Je to dobrá správa pre obyvateľom tejto
dolnej časti nášho mesta. Na jeho vybudovanie, resp. rekonštrukciu, občania dlho čakali. Nový chodník sa bude meniť z oboch
strán ulice. Na túto akciu boli schválené
rozpočtové prostriedky vo výške 230 000
€. Na spomínanom rokovaní sa ale najviac
diskutovalo o predloženom poslaneckom
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
mesta, ktorým navrhovali zmeniť a doplniť VZN č. 3/2010, ktorým sú určené
pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Kysucké
Nové Mesto. Poslancov, ktorí tento návrh
predložili, k tomu viedla skutočnosť stále sa opakujúceho porušovania verejného
poriadku v neskorých večerných a nočných
hodinách návštevníkmi reštauračných zariadení. V odôvodnení svojho návrhu tiež
uviedli, že v posledných dvoch rokoch viackrát vykonávali akési prešetrenie týchto
príčin a za týmto účelom mali pozvaných
prevádzkovateľov a majiteľov týchto zariadení. Skutočnosť, ako uviedli, je ale taká,
že k zlepšeniu nedošlo. Z tohto dôvodu sa
rozhodli tento problém riešiť radikálne,
a to úpravou otváracích hodín v reštauračných zariadeniach v navrhovanom nariadení. Po veľmi búrlivej diskusii, do ktorej
sa zapojili temer všetci prítomní poslanci,
dostali slovo aj hostia. Vystúpil zástupca
mládežníckeho parlamentu, podnikateľov
v oblasti reštauračných zariadení zastupoval jeden z majiteľov a dostala slovo
i zástupkyňa občanov, ktorých sa porušovanie verejného poriadku dotýka najviac.
Poslanci, ktorí uvedený návrh predložili,
jednoznačne a veľmi zrozumiteľne vysvet-

Rybári hodnotili
V sobotu 17. marca 2018 sa v dome kultúry
uskutočnila Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu.

lili svoje dôvody predloženia tohto návrhu.
Z ich stanoviska jasne vyplynulo, že nemali záujem nikoho poškodiť a išlo im len
o snahu tento problém riešiť, pričom toto
riešenie videli v skrátení otváracích hodín
v reštauračných zariadeniach v týždni, rovnako v skrátení prevádzok spoločensko-zábavného charakteru (discokluby, herne,
nočné kluby, bary a pod.). Na konci diskusie navrhovatelia svoj návrh stiahli. O návrhu nariadenia sa teda nehlasovalo. Poslanci
ale schválili uznesenie, ktorým zriaďujú komisiu zloženú nielen z poslancov (navrhovateľov nariadenia), ale v komisii majú mať
zastúpenie i podnikatelia z oblasti reštauračných zariadení a tiež občania, ktorých
porušovanie verejného poriadku a rušenia
nočného pokoja sa najviac týka. Úlohou
tejto komisie bude po dôkladnej analýze
pripraviť také nariadenie, ktoré bude vyhovovať všetkým.
Na marcovom zasadnutí MsZ sa každoročne prerokovávajú a schvaľujú žiadosti o dotácie pre občianske združenia a neziskové
organizácie na akcie a podujatia rôzneho
charakteru, ktoré majú znaky verejno-prospešnej činnosti. Nebolo tomu inak ani teraz. Po prvýkrát dostalo dotáciu občianske
združenie SYTEV. Jedná sa o združenie
mladých ľudí a mládeže v KNM, ktorým
sme pred časom ponúkli priestory v Dome
služieb. Združenie sa zameriava na ozdravenie spoločnosti cez charitatívnu a výchovno-vzdelávaciu činnosť vnášaním
kresťanských a morálnych hodnôt. Cieľom
združenia je podpora rozvíjania aktivít na
miestnej, celonárodnej ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti neformálneho vzdelávania, využívania voľného času, kultúrno-spoločenskej a dobrovoľníckej činnosti
pre verejnosť, vytváranie komunít a spoločenstiev mladých ľudí. Prioritnou cieľovou
skupinou je mládež. Združenie organizuje
kultúrne podujatia, prednášky, konferencie, diskusné fóra a stretnutia v malom
i väčšom rozsahu. MsZ tomuto združeniu
schválilo dotáciu vo výške 850 € pre projekt
s názvom „Zasadnime si do parlamentu“.
Rovnako po prvýkrát bola schválená dotácia občianskemu združeniu Dubie na

podujatie pod názvom „Deň Dubia“. V deň
organizovania tejto akcie 15. 9. 2018 chcú
organizovať akési dožinky spojené s pestovateľskou výstavou obyvateľov Dubia.
Súčasne bude prebiehať hokejbalový turnaj a v Minigalérii Zvonica sa uskutoční
výstava k 70. výročiu strojárstva na Kysuciach s dopadom na život obyvateľov KNM.
Tento významný deň pre obyvateľov Dubia
začnú svätou omšou. Bola im schválená dotácia vo výške 500 €.
Spomeniem aj ďalšie už známe občianske
združenia, ktorým boli schválené dotácie
i v minulých rokoch. ZO Slovenského zväzu chovateľov bola schválená dotácia vo
výške 570 € pre projekt s názvom „Okresná výstava zvierat - 2018“. Občianskemu
združeniu Žilinská mestská basketbalová
liga vo výške 600 € na akciu „Čuhársky streetball proti rakovine“. ZO Slovenského zväzu záhradkárov vo výške 500 € pre projekt
s názvom „Vzdelávanie obyvateľov a žiakov
v oblasti rozvoja záhradníctva“. Občianskemu združeniu pri ZUŠ KNM vo výške 500 €
na akciu s názvom „XII. ročník hudobného
stretnutia - fašiangová harmonika“. Občianskemu združeniu Judo-San vo výške
850 € pre projekt s názvom „7. ročník turnaja v jude žiakov v KNM“. Občianskemu
združeniu Slovtrial team vo výške 300 € na
podujatie s názvom „Prevádzka športoviska pre cyklotrial a motocykle“. Zariadeniu
Centrum sociálnych služieb Kamence vo
výške 300 € na ich akciu pod názvom „Poľovnícka súťaž seniorov 2018“. Občianskemu združeniu Radosť žiť so sídlom v Centre sociálnych služieb Kamence vo výške
400 € pre projekt s názvom „Seniorská
rybka 2018“. Občianskemu združeniu Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom vo
výške 700 € pre projekt s názvom „Rekondičný pobyt rodín s autistickým členom“.
Občianskemu združeniu Real vo výške 500
€ pre projekt s názvom „Futsal pre mladých, účasť na republikových súťažiach vo
futsale“. ZO Slovenského zväzu včelárov vo
výške 700 € pre projekt s názvom „Publikácia 70. výročia založenia ZO SZV Kysucké
Nové Mesto“.

Prítomní členovia hodnotili uplynulý rybársky rok. Predseda Ľubomír Mičian predložil
zúčastneným kompletnú správu o hospodárení organizácie, brigádnickej činnosti,
zarybnení a ochrane revírov, množstve ulovených rýb na celom Slovensku členmi našej organizácie, finančnej kondícii a plnení

rozpočtu. Samozrejmosťou bol aj návrh činnosti a rozpočtu na budúci rok. Prebehla aj
zaujímavá diskusia ku chodu a fungovaniu
organizácie. Najviac sa diskutovalo ku povinným brigádam. Tieto sú každoročným
problémom tým, že brigádnickej činnosti sa
zúčastňuje čoraz menší počet rybárov. Na-
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Talentové skúšky
Základná umelecká škola KNM vyhlasuje
talentové skúšky na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru v školskom roku
2018/19. Skúšky sa uskutočnia v dňoch
7. - 11. mája 2018 v priestoroch ZUŠ
v čase od 12,00-16,30 hod. Na skúšky je
potrebné doniesť rodné číslo dieťaťa. Dokumenty potrebné na prihlásenie žiaka
nájdete na webovej stránke www.zusknm.
sk v časti „dokumenty na stiahnutie“, bližšie informácie: tel.- 041/4212106, 0907
247584

koniec sa prítomní uzniesli na zvýšení poplatku za neodpracovanú brigádu.
Nakoľko je tento rok zároveň rokom volebným, uskutočnili sa i v našej organizácii voľby do výboru miestnej organizácie
a kontrolnej komisie. Do výboru miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
na štvorročné obdobie boli zvolení títo zástupcovia: Ľubomír Mičian, Miloš Smrek,
Marián Mihalda, Igor Macúš, Peter Kollárik,
Pavol Franc, Peter Chovanec, Štefan Maroš-

nik, Dušan Jaššo, Marián Smetana a Peter
Helt. Kontrolná komisia bude pracovať
v trojčlennom zložení: Ján Garbier, Martin
Švaňa a Dušan Novák.
Bezprostredne po voľbách si podľa stanov
museli zvoliť i najdôležitejšie funkcie. Predsedom sa opäť stal Ľubomír Mičian, podpredsedom Miloš Smrek, hospodárom Igor
Macúš a tajomníkom Marián Mihalda. Kontrolnej komisii bude šéfovať Ján Garbier.
Marián Mihalda

Prihlasovanie detí do MŠ
V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia,
kedy budú môcť podávať žiadosti o prijatie detí do materských škôl pre školský rok
2018/2019. Termíny spolu s podmienkami
prijímania zverejňuje riaditeľ materskej
školy po dohode so zriaďovateľom. Samotné prijímanie žiadostí by sa potom malo
uskutočniť v termíne od 30. apríla do 31.
mája 2018, v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných
škôl.
Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží
riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára
pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťa-

ťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje
o dieťati a jeho zákonných zástupcoch.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od
troch do šiestich rokov veku, výnimočne
možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne
odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže
byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné
potrebné podmienky.
Termíny podávania žiadostí v jednotlivých
materských školách budú zverejnené na
webovej stránke mesta v časti MESTO INFORMUJE a v materských školách.

Chcete si kúpiť knihu DOLNÉ KYSUCE?
Oznamujeme všetkým záujemcom o kúpu knihy DOLNÉ KYSUCE, že môžu svoje objednávky
posielať cez sms správu na telefónne číslo 0903 516 499, kde uvedú svoje meno, priezvisko
a presnú adresu, ako aj počet výtlačkov knihy, o ktorý majú záujem. Taktiež je možné knihu
objednať zaslaním emailu na kysuckyzurnal@gmail.com a opäť treba uviesť meno, priezvisko a presnú adresu, ako aj počet výtlačkov knihy a telefonický kontakt na seba. Redakcia Kysuckého Žurnálu bude všetkých záujemcov telefonicky
kontaktovať, kedy a kde si môžu knihu zaplatiť a vyzdvihnúť. Cena knihy je 14 €. Objednávky posielajte
do 20. apríla 2018. Kniha DOLNÉ KYSUCE sa pre veľký
záujem bude tlačiť ako druhé vydanie a predávať sa bude
koncom mája 2018. Ďakujeme za Váš záujem!

- redakcia Kysucký Žurnál a vydavateľ knihy INZP 2/2018
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Navrhnite osobnosť
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,

MESTO INFORMUJE

Dni čistoty mesta
Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T,
a. s. Žilina organizuje v dňoch 5. - 12. 4.
2018 Dni čistoty mesta - zber objemného
odpadu. Na zvoz komunálneho odpadu
budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené firmou T+T, a.s.
5. – 9.4. (štvrtok-pondelok)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
Ul. Benkova (bytový dom 2873)
Ul. ČSA (bytový dom 1190)
Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)
9. – 12. 4. (pondelok-štvrtok)
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
Dubie

Prípravné stretnutia
na gymnáziu
Gymnázium v KNM organizuje pre záujemcov o štúdium na škole prípravné
stretnutia. Účelom stretnutí je prejsť všetky oblasti v takom rozsahu, ako budú obsiahnuté na prijímacích skúškach. Každý
účastník bude mať na stretnutí k dispo-

Túlavý autobus
Centrum voľného času KNM pripravuje
letný tábor s dennou dochádzkou pod názvom Túlavý autobus. Už názov vystihuje
jeho zameranie. Okrem rekreačného oddychu je tábor zameraný na spoznávanie Slovenska. V každom turnuse je zabezpečený
iný program a môže sa meniť podľa počasia. V rámci programu budeme navštevovať

Čo bude s uličkou?
(pokračovanie zo str. 1)
Farský úrad dal vypracovať statický posudok Ing. Ľubomírovi Knoškovi. V statickom posudku sa konštatuje, že konštrukcia oplotenia je nevyhovujúca a nestabilná

záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Návrhy na udelenie ceny
môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, prípadne aj občania
mesta.
Ak poznáte vo svojom okolí osobnosť,
ktorá spĺňa uvedené kritériá, zašlite svoje
návrhy spolu s odôvodnením do 31. mája
na adresu mestského úradu. Vaše návrhy
prejdú schvaľovacím procesom na júnovom
zasadnutí MsZ v KNM.

Vývoz kontajnerov s bioodpadom
Prvý vývoz zberných nádob na biologicky
rozložiteľný odpad sa uskutoční vo štvrtok
12. 4. a v piatok 13. 4.2018, ďalšie vývozy
budú raz za 14 dní v nepárny týždeň vo
štvrtok a piatok.

Oškerda (dom kultúry)
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)

Kamence (predajňa Jednota) 18.5.2018
v čase od 10,00 hod do 13,00 hod.
ZŠ Dolinský potok 19.5.2018
v čase od 14,00 hod do 18,00 hod.
Dubie 19.5.2018
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
21.5.2018
Oškerda (dom kultúry) 22.5.2018
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 23.5.2018
Mesto KNM žiada občanov, aby odpady,
ktoré sú zbierané počas Dní očisty mesta,
konaných na jar 2018, neboli umiestňované na verejných
priestranstvách
až do nasledujúceho zberu na jeseň
2018. Chráňme
si spoločne prostredie, v ktorom
žijeme!

V dňoch 14. - 23. 5. 2018 organizuje Dni
čistoty mesta zber elektronického šrotu
(televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie a žiarivky,
nie pneumatiky a komunálny odpad.
Na zvoz elektronického šrotu bude pristavený veľkokapacitný kontajner označený
firmou T+T, a.s.
v čase od 10,00 hod do 18,00 hod.
Ul. Clementisova (rešt. Kocka) 14.5.2018
Ul. Matice slov. (Kysuca s.r.o.) 15.5.2018
Ul. Hviezdoslavova (kino) 16.5.2018
Kamence (predajňa Perla) 17.5.2018
zícii materiál, s ktorým bude pod vedením učiteľa pracovať a zopakuje si svoje
poznatky z matematiky a slovenského
jazyka a literatúry. Účasť je potrebné nahlásiť e-mailom na zastupca@gymknm.sk,
vychovnyporadca@gymknm.sk alebo telefonicky na 041/4212574. Uveďte meno

a priezvisko a základnú školu, ktorú navštevujete. Stretnutia sú zdarma.
Termíny stretnutí:
26.4. 2018 o 14:00 hod. slovenský jazyk
a literatúra (1 h), matematika (1 h)
3.5. 2018 o 14:00 hod. matematika (1 h),
slovenský jazyk a lit. (1 h)

aj
kúpaliská
a rôzne historické, prírodné
zau jímavosti
a športovať.
Termín:
I. turnus od 9.-13. júla 2018 (Liptov, Kysuce, Martin, Rajec, KNM)
II. turnus od 13.-17. augusta 2018 (Orava,
Bojnice, Rajec, Žilina - Strečno, KNM)

Miesto: zraz všetkých účastníkov bude
denne od 7.30 do 8.00 hodiny v budove
v CVČ. Predpokladané ukončenie činnosti
plánujeme denne do 15.00 hod.
Poplatok: 70 € (cestovné, vstupné, 1x teplý obed denne, materiál na činnosť, poistenie). Prihlásiť svoje dieťa a rezervovať
miesto v tomto tábore môžete už v týchto
dňoch, pri prihlasovaní sa hradí 50% poplatku. Informácie: č.t. 4213294.

a na hranici bezpečnosti. Oplotenie bolo
teda nutné asanovať. Nový plot bude postavený plný, tak ako bol doteraz na základe požiadavky Pamiatkového úradu v Žiline. S prácami sa začne v krátkom čase,
podľa počasia.

Po ukončení stavby plotu na jednej strane
a zateplenia domu na druhej, začne mesto
s prácami na rekonštrukcii komunikácie.
Tá bude zo zámkovej dlažby a prepoja sa
tak ulice Belanského a Pivovarská, ktoré už
zo zámkovej dlažby sú.
D. Š.
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(pokračovanie zo str. 1)
Prvým z pozvaných dobrovoľníkov bola
profesionálna canisterapeutka Ivana Pazderníková so svojím canisterapeutickým
psíkom trojročným Arrowom. Každé dieťa
malo možnosť odčítať psíkovi krátku pasáž
z rozprávky Magdalénka a psík z knižnice
v rámci podujatia Psíky v literatúre.

Na medzinárodnej súťaži
V dňoch 17.- 18. 3. 2018 sa konala v Liptovskom Mikuláši medzinárodná súťaž Súhvezdie hôr. Súťaž organizovala Ukrajinská
kultúrna agentúra ministerstva kultúry
z Odesy. Heligonkári zo ZUŠ v KNM si zasúťažili s konkurenciou z Ukrajiny, Slovenska, Bulharska, Slovinska, Srbska, Maďarska, Česka. ZUŠ v KNM reprezentovali
heligonkári Jarky Jelinkovej. Ich svedomitá
príprava sa odzrkadlila na ich výsledkoch
v umiestnení:
• Daniel Burdiak 2. miesto

Ďalším dobrovoľným hosťom bol šikovný
ujo kúzelník. Ing. Miroslav Drnec z Lietavskej Lúčky navštívil knižnicu a predviedol
predškolákom pár parádnych trikov. Potom
sa čítalo z knihy Čarodejnica Winnie od Valerie Thomasovej.
Podujatím zameraným na zdravý životný
štýl pod názvom Zdravie je viac ako poklad
sa pokračovalo a prizvaným dobrovoľníkom
bol jeden z trénerov krúžku juda Judo San
Ing. Stanislav Kuchár. Po pútavom rozprávaní nasledovali praktické ukážky akrobatických a gymnastických kúskov mladých
judistov. Nechýbalo čítanie z knihy G. Futová O Bezvláske.
15. marec je Svetovým dňom vody. Preto si
knihovníčky pozvali školákov a odborníka
na vodu – referenta pre prácu s deťmi zo
Slovenského rybárskeho zväzu v KNM Mgr.
Dušana Jašša, ktorý deti aktivizoval v dis-

• Duo Adam Šimčisko a Ondrej Žucha
2. miesto
• Paulinka Belešová 3. miesto.
• Najvzácnejšie ocenenie 1. miesto dostali
za hru v súbore spolu aj so žiakmi zo ZUŠ
z Krásna n. Kysucou.
1. miesto v súbore si obhájili z roku 2017.
Na záver celý súbor vystúpil na slávnostnom ukončovacom ceremoniáli, kde hrali
len tí najlepší. Celú súťaž organizačne zabezpečovala Ukrajina. Boli to dva veľmi náročné dni, ale stáli za to.
Jaroslava Jelinková

knižnú Suľkobúdku. Jej základným pravidlom sú tri slová: požičaj, vráť, vymeň.
Suľkobúdke prajeme, aby plnila svoj účel,
pretože kniha nám pomáha zabudnúť na
trápenie, zlepšíme si pamäť, rozšírime si
slovnú zásobu, naučíme sa lepšie písať, pretože: Knihy sú pre človeka tým, čím sú pre
vtáka krídla.
Mgr. Mária Záteková

Knižná Suľkobúdku
Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, kým
zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije
iba jeden.
Nebola to náhoda, že sme práve 16. marca
2018, v deň, v ktorom sme si pripomínali
190. výročie narodenia Pavla Dobšinského,
v deň, ktorý je označovaný aj ako Deň ľudových rozprávok, slávnostne otvorili našu

Babie leto

Zvesti

kusii o hodnote vody. A znovu sa čítalo, a to
z knihy O živote vody.
Ďalším podujatím bohatým hneď na niekoľko vzácnych hostí, ktorí prišli spestriť
knihovníčkami pripravený program, boli tri
krojované dievčence z okolia Bytče. Dôvodom bol 16.marec – Deň ľudovej rozprávky.
K dokonalosti tento deň priviedli tri dámy:
vedúca detského folklórneho súboru Elena
Schmutzová a dve krajčírky krojov Ivana
Petrovská a Veronika Kanisová, ktoré sa
prostredníctvom svojej firmy beDifferent
snažia vrátiť kroje na slovenský trh. Bodkou
za programom bol malý heligonkár Ondrejko Žucha.
Marec mesiac knihy prebehol v knižnici
hladko a deti mali znova možnosť prijať
mnoho zaujímavých informácií a spoznať
kopec zaujímavých ľudí a kníh. Veď tak to
má v knižnici byť. Ďakujeme.
J. Hrubá

KULTÚRA

Mesiac plný aktivít
a čítania

Babie leto, tak znie názov výstavy akademického sochára Jara Gaňu, ktorá je v týchto dňoch prístupná širokej verejnosti v Kysuckej galérii v Oščadnici.
Jaro Gaňa sa narodil 15.12. 1957 v Žiline, študoval kameňosochárstvo na SUPŠ
v Bratislave a sklo v architektúre na VŠVU
v Bratislave. Je členom skupiny Cont-Art
a vystavuje svoju tvorbu doma i v zahraničí.
Žije a pracuje v KNM.
Sochár Jaroslav Gaňa rád a často experimentuje s materiálmi, čoho dôkazom je
i výstava, ktorá potrvá do 29. apríla 2018.

Súčasťou dočasnej výstavy sú diela z polymethylmetacrylatu, diela tvorené ako smalt
na plechu, z kameňa či z papiera technikou
paper mache.
D. Š.
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K zvýšeniu kvality
vyučovania
Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program Erasmus+ poskytuje
okrem iného podporu na študijné pobyty
v školách v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného
a stredoškolského vzdelávania. Vďaka výučbe v zahraničí môžu učitelia nadobudnúť
širší pohľad na oblasť vzdelávania, vymie-

ŠKOLSTVO

Návšteva misionára
z Tanzánie
„Jambo! Hakuna matata“. Čo znamenajú
tieto slová? „Ahoj! Žiadny problém.“ Slová
sú pôvodom z Tanzánie (Afrika) a sú v jazyku swahilčina. A ako to vieme?
Dňa 27. 2. a 1. 3. 2018 sme mali v ZŠ Dolinský potok vzácnu návštevu. Prišiel medzi nás John Ove z Tanzánie a porozprával
nám o svojej misijnej činnosti, ktorá prebieha v ich farnosti. Žiaci sa dozvedeli nové
informácie, precvičili si angličtinu, preverili

ňať si poznatky so svojimi kolegami z inej
krajiny a preberať osvedčené postupy.
Spojená škola v KNM sa v tomto školskom roku zapojila do programu Erasmus+
KA101 Mobilita pracovníkov v oblasti
školského vzdelávania. Škola získala grant
na projekt “Zlepšovaním kvality učiteľov
k zvýšeniu kvality vyučovania.“
Úlohou projektu bolo zapojiť do programu
učiteľov anglického jazyka, učiteľov odborných IT predmetov a umožniť im zdokonaliť si svoje kompetencie získaním nových
poznatkov zo zahraničných stredných škôl
a zúčastnených školení. Naši učitelia anglického jazyka sa zúčastnili šiestich kurzov
a učitelia odborných IT predmetov sa zúčastnili dvoch kurzov.
Účasť na vzdelávacích workshopoch pomôže zvýšiť učiteľom anglického jazyka ich
kreativitu na vyučovacích hodinách, využívať vzdelávacie technológie a aktualizovať
svoju prax, obohatiť ju o nové trendy, získať
vedomosti z geografie a dokonca si zatancovali aj typický tanček, ktorý predvádzajú
deti v Tanzánii počas omše. Návšteva sa páčila nielen žiakom a učiteľom, ale pozitívne
ju hodnotila aj pani riaditeľka. Zaujímalo
ju i to, ako v Tanzánii funguje systém školstva, ktorý je veľmi podobný nášmu.
Za návštevu veľmi pekne ďakujeme a prajeme Johnovi mnoho úspechov a Božích milostí v jeho poslaní.
Mgr. Jaroslava Magurová

Obohatenie vyučovania
Vo februári sa v priestoroch školy ZŠ
Nábrežná v KNM uskutočnilo slávnostné
otvorenie výstavy „Roky bojov, obetí a nádejí 1914 – 1920“. Vzácni hostia z Nadácie
Milana Rastislava Štefánika v Bratislave,
ktorí výstavu pripravili - pán Ing. Pavel
Šesták (správca Nadácie MRŠ) a pán PhDr.
Ferdinand Vrábel (historik, člen správnej
rady Nadácie MRŠ, odborný pracovník
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied), po slávnostných úvodných

Obväzová technika
v malíčku
V rámci školských projektov a plnenia ich
cieľov sme uskutočnili pre 5-6 ročné deti
stretnutie s diplomovanými zdravotnými
všeobecnými sestrami zo Žiliny, a to metódami osobnej skúsenosti, zážitkového
učenia a praktickej činnosti. Upevňovali
si základné vedomosti o zdraví a chorobe,
o prevencii prenesenia infekčných ochorení
a poskytnutí jednoduchej prvej pomoci pri
ošetrení drobného poranenia. V priprave-

množstvo motivačných materiálov a vyučovacích nápadov, obohatiť si jazykové vedomosti o súčasné nové trendy v používaní
anglického jazyka, porovnať vzdelávací proces žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo Veľkej Británii a na
Slovensku, získať nové nápady a techniky
pre prácu s týmito žiakmi, spoznať odborné
školstvo vo Veľkej Británii.
Učitelia odborných predmetov sa oboznámili s princípmi CLIL, učebnými technikami, vrátane spôsobov ako integrovať IKT
do CLIL výučby v triede s použitím zážitkových metód.
Ing. Mária Slaviková

slovách oboznámili prítomných žiakov
s obsahom výstavy. Zdôraznili významné momenty vzniku prvého slobodného

demokratického štátu – Československej
republiky, hovorili o účasti Slovákov a Čechov v odboji, o československých légiách,
o zásluhách M. R. Štefánika pri vybudovaní
Československej republiky.
Pri príležitosti okrúhlych výročí našich
novodobých dejín výstava obohatila vyučovanie dejepisu/občianskej náuky, žiaci
i návštevníci školy sa prostredníctvom nej
oboznámili s významnou kapitolou československých dejín, ktoré sú súčasťou dejín
Slovákov i súčasnej Slovenskej republiky.
Mgr. Monika Mojtová

ných edukačných aktivitách „sestričky“ Monika Š. a Bronislava L. im v úvode povedali,
prečo prišli k nim, čo sa od nich dozvedia.
Predviedli im ukážku zdravotníckych pomôcok 1. pomoci pri drobnom poranení.
Deti si poobliekali pláštiky a uniformy sestričiek a doktorov a v malých skupinách si
vyskúšali ošetrovanie a obväzovanie imaginárnych rán, štípancov, odrenín na kamarátoch. Pracovali zodpovedne, lebo dobre
ošetrená rana sa vylieči skôr. Za odmenu si
pozreli krátku kreslenú rozprávku z filmu

Zvesti
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Získali sme certifikát
amnesty international
Žiaci 7., 8. a 9. ročníkov zo ZŠ Dolinský potok v KNM sa pri príležitosti Dňa ľudských
práv zúčastnili celosvetového podujatia
pod názvom Maratón písania listov. Cieľom
bolo spoločne napísať a poslať čo najviac
listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov
jednotlivých krajín a upozorniť na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či
skupín (písali ich v anglickom jazyku).

pred jedlom, po hre, po použití WC. Vedia,
že je to správna prevencia pred zlými bacilmi, vírusmi a baktériami. V závere sľúbili,
že budú dodržiavať hygienické návyky, jesť
zdravú stravu plnú vitamínov, umývať si
zuby, otužovať sa, pravidelne športovať, doV tomto roku sa do tohto podujatia zapojili ľudia z 80 krajín, ktorí spoločne napísali
viac ako 3 611 000 listov. Aj vďaka žiakom
našej školy odišlo tento rok zo Slovenska na
podporu ľudí, ktorí sú nespravodlivo väznení, utlačovaní a prenasledovaní viac ako 10
000 listov, ktoré boli doručené predstaviteľom jednotlivých vlád.
Za úspešnú účasť na Maratóne písania listov nám Amnesty International udelil Certifikát.
Mgr. Mária Záteková

SPOMIENKY

POĎAKOVANIE

Dňa 30.4. 2018 si pripomíname 15. výročie
úmrtia
Milana VAJDÍKA z Kysuckého Nového Mesta

a 25.4.2018 si pripomíname 10. výročie úmrtia
Ireny VAJDÍKOVEJ
Spomína dcéra Beáta s rodinou.

Niet lieku na srdce, ktoré zviera bolesť,
niet lekára na smútok, ktorý v duši máme
dodnes.
Zavretá kniha života, už len spomíname.
Kytica kvetov, zapálená sviečka, tiché
rozjímanie...
Dňa 25.4. 2018 si pripomenieme 6. výročie
úmrtia
Oldřicha SÍTKA z Nesluše
a dňa 17.5. 2018 si pripomenieme 16. výročie
úmrtia
Jaroslava SÍTKA z Nesluše
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 10.4. 2018 si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej mamy, babky a sestry
Zdeny ŠPIRCOVEJ
S láskou spomínajú synovia, vnúčatá a ostatná
rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu.

Zvesti

držiavať pravidlá, ako predchádzať úrazom
doma a v MŠ, a tak predchádzať nebezpečným situáciám alebo poraneniam.
Darina Trnková

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
známym i susedom za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a modlitby, ktorými sa prišli
rozlúčiť s mojim milovaným manželom, tatom,
dedkom a pradedkom
Ladislavom LOBODASSOM,
ktorý nás navždy opustil dňa 14.2. 2018 vo veku
73 rokov. Ďakujeme pánovi dekanovi Petrovi
Holbičkovi z farnosti sv. Jakuba v Kysuckom
Novom Meste za dôstojnú rozlúčku ako aj
pohrebníctvu a organistovi Štefanovi Furdekovi.
S úctou a vdakou spomínajú manželka, syn
a dcéra s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 10.2. 2018 nás navždy opustil vo veku 85
rokov otec, starký, prastarký
Jozef GAŽO z Radole
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
príbuzným a známym za rozlúčku, kvetinové
dary a slová útechy.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú
spomienku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Po dlhej chorobe bolesťou unavený tíško si zaspal,
Zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Už nikdy nebudeme počuť Tvoj hlas,
len krásne spomienky ostanú v nás.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, býv.
spolupracovníkom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s našim drahým
Cyrilom ŠEVČÍKOM,
ktorý nás navždy opustil 27.2. 2018 vo veku 84 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku v kostole
Panny Márie d. p. kaplánovi Hruškovi, ako aj
pohrebnej službe a hudobnému sprievodu.
S vďakou a úctou manželka, synovia a dcéra s rodinami

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXV. • APRÍL 2018

7

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Bol raz jeden život, dostali darčeky, diplomy a maľovanky na tému zdravie. Deti sa
poďakovali za hodnotné dopoludnie piesňou Ochorela myška malá. Predviedli zdravotným sestričkám, ako si vedia správne
umývať ruky mydlom pod tečúcou vodou

i
SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nikto to nepovie, nikto to nevie, čím boli rodičia
každému z nás,
nikto ich nevráti, nikto ich nezobudí, nikdy už
nezaznie známy nám hlas.
Doznel tlmený akord života, stíchla ich tichučká
pieseň,
hmla studená padá na polia a nám do sŕdc
bolestná tieseň.
Odišli tíško ako odchádza deň a v našich
srdciach zostáva spomienka len.
Dňa 27.3. 2018 sme si pripomenuli 4. výročie
úmrtia nášho milovaného otca, starého
a prastarého otca
Jozefa DADAJA z Poviny
a
dňa 17.4. 2018 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia našej milovanej mamy, starej a prastarej
mamy
Vincencie DADAJOVEJ z Poviny
S láskou spomínajú dcéry Alena a Viera
s rodinami
O návrat Tvoj občas prosíme
a v srdci Ťa stále nosíme,
aj keď nikdy Ťa späť už nemôžeme mať,
vždy budeme na Teba s láskou spomínať.
Dňa 29.4. 2018 si pripomenieme 10. výročie, čo
nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec,
manžel
Miroslav ŠVAŇA z Kys. N. Mesta.
Dňa 25.4. 2018 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia
Stanislava TICHÉHO z Kysuckého Nového
Mesta
S úctou a láskou spomína manželka, deti,
vnúčatá a sestra.

Drahí rodičia,
ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Vás, rodičia, nám spomienky v našich
srdciach navždy ostanú.
Dňa 6.4. 2018 si pripomíname 8. výročie úmrtia
našej mamičky
Marienky ŠEVECOVEJ, ktorá nás opustila vo
veku 79 rokov.
Dňa 8.4. 2018 si pripomíname nedožité 90.
narodeniny nášho ocka
Jozefa ŠEVECA, ktorý nás opustil vo veku 38
rokov.
S láskou v srdci na Vás, drahí rodičia, spomínajú
dcéry Marta a Danka s rodinami, vnuk Marek,
Filip, Martin a pravnuci Jáchymko, Filipko
a Martinko.
S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za neho modlíme.
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostáva stále žiť.
Dňa 4. marca sme si pripomenuli 18. smutné
výročie smrti nášho otca, manžela, syna a brata
Dušana Chovanca z Nesluše
Za tichú modlitbu a spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na Teba nezabudli.
S láskou, úctou a vďakou spomína smútiaca rodina.
Dňa 28.3. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia našej drahej mamičky, starej mamy
a svokry
Márie BADUROVEJ
S úctou a láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.
Dňa 25.4. si pripomíname 2. výročie úmrtia
mamy a sestry
Vlastičky SLÚČIKOVEJ, rod. Flachsovej

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si...
Dňa 14.3. 2018 sme si pripomenuli smutné
2. výročie úmrtia nášho drahého
Ing. Dominika VARMUSA z Kysuckého
Nového Mesta
S úctou a vďakou spomína družka Helenka
Drončovská s rodinou.
Dňa 11.1. 2018 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, keď navždy od nás odišla naša dobrá
spolupracovníčka
Helenka JURÍTKOVÁ z Ochodnice, ktorá 24
rokov pracovala v Textile na námestí v Kys.
N. Meste. Bola veľmi ochotná a obľúbená
u zákazníkov.
S láskou a vďakou si na ňu spomíname.
Kolektív predajne.

So smútkom tiež spomíname na drahých rodičov
a starých rodičov
Adolfa a Máriu FLACHSOVÝCH
S láskou a úctou spomínajú syn, dcéra, sestra,
brat, vnúčatá a pravnúčatá.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

Dňa 18.4. 2018 si pripomenieme 3. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef BÁNOVČIN z Poviny
V modlitbách a s láskou v srdci spomína celá
rodina.
Dňa 24.4. 2018 si pripomíname smutné
3. výročie, čo nás opustil náš milovaný manžel,
ocko a dedko
Viliam BUGÁŇ z KNM
S láskou a úctou spomína manželka s 3 dcérami
s rodinami a ostatná rodina.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Teba nám spomienky v srdciach navždy
zostanú.
Dňa 31.3. sme si pripomenuli 12. výročie úmrtia
manžela, otca, starého otca
Gejzu SCHILLERA.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Ing. Anton ŽIDEK
Mgr. Cyril ŠEVČÍK
Ľudmila FUJÁKOVÁ
Verona HRČKOVÁ
Rozália ŽÚBOROVÁ
Ing. Viktor RUDINEC

NARODENIE DETÍ
Tamia Slížová, David Adamec, Alica Majtinková, Tobias Straka,
Martin Sobol.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Bc. Veronika Plutová a Bc. Daniel Fekeč

INZERCIA
 	Predám okrúhly stôl, Ø 90 cm, kovová podnož. 4 stoličky, kovové nohy
a sed. béžovej farby. Zánovné, č.t. 0903 931122

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabúdame.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme radi mali.
Dňa 29.4. 2018 si pripomenieme 1. výročie, keď
nás navždy opustil náš milovaný
Roman KORDULIAK
S láskou a úctou spomínajú manželka Jarmila,
synovia Adrián, Michal a dcéra Romanka.
Sú vety, ktoré Ti už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme.
Sú okamihy, na ktoré stále spomíname,
sviečku zapálime, kvety na hrob dáme
a s láskou spomíname.
Dňa 9.4. 2018 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustila manželka, mama, stará mama
Jaroslava BELIANČINOVÁ
S úctou a láskou spomína celá rodina.
29.4. 2018 si pripomenieme 10. výročie úmrtia
Milana ĎURIAKA,
manžela, otca, deda a pradedka, ktorý navždy
zostal v srdciach svojich najbližších.
Komu ublížil, nech mu odpustí,
koho potešil, nech mu venuje s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra
a synovia s rodinami.

Zvesti

† 65 rokov
† 84 rokov
† 86 rokov
† 85 rokov
† 61 rokov
† 76 rokov

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Vás v našich srdciach stále
ostávajú.
Dňa 1.3. 2008 nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec a brat
Róbert JAKUBÍK z Kysuckého Nového
Mesta, Neslušskej cesty
A dňa 25.3 1993 náš drahý otec, starký
a prastarý dedko
Adam JAKUBÍK z Kysuckého Nového
Mesta, Neslušskej cesty
Kto ste ich mali radi, venuje im tichú
spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabúdame.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme radi mali.
Dňa 14.3. 2018 sme si pripomenuli
4. výročie, keď nás navždy opustil náš
milovaný
Anton BAJÁNEK z Kys. N. Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka Milka,
dcéry Evka, Alenka, synovia Tonko, Zdenko,
zať Palko, vnúčatá Lukáško, Monika, Maťko,
Maťka a ostatná rodina.
Dňa 7.4. 18 bude 10 rokov, čo nás opustil
drahý manžel, otec, starý otec
Vincent LABUDA zo Snežnice.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.
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Dňa 28.2. 2018 sme si pripomenuli 10. smutné
výročie úmrtia nášho otca a dedka
Miroslava MATERLÍNA
a dňa 15.4. 2018 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamy a babky
Marie MATERLÍNOVEJ
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

i
Správne znenie tajničky z čísla 3/2018 znie:
„… iskra vyvolala veľký požiar.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Anna Veselá, Matice slovenskej 958/5, KNM– 6,00 €, 2. Mgr.
Jarmila Púčeková, Sládkovičova 1232,
KNM – 5,00 €, 3. Beáta Martincová,

Lipová 868/2, 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 4/2018 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Re-

meral
nenatiera obyvateľka
JOT, kalkul,
stopkami
lakom
Indie
Oka, Úpa
(hovor.)

mačkovitá
šelma

rímska
minca

ferát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 4. 2018.

cudzo
pasná
rastlina

sieň

Moravania

snívaj
(kniž.)

3. časť
tajničky

kryt
tovaru

pera
(bás.)

Eduard
(dom.)

preložka

kód letiska
Joliet

značka
kozmetiky

1. časť
tajničky

sklenári
patriaca
Leovi
kilogram
(hovor.)

patriaci
Oldovi

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

výpočet

medzinárodná
zmluva

úlomky
hornín
pracuj
s ihlou

ruská rieka

osobné
zámeno
najvyššia
karta

česká rieka

plošné
miery
tankový
pluk

jemné

volume
unit
(skr.)

új

2. časť
tajničky

lejavica

omámene

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



4

Longfellow: Koho neľúbia, … dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

4

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 3/2018 znie: „kukurica“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Matej Svrček, ČSA 1301,
KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM
v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod., najneskôr
do 30. 4. 2018. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM,
Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí
do mestskej knižnice najneskôr do 20. 4. 2018, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Jedlá huba.
2. Nádhera.
3. Banícke svietidlo.
4. Kaprovitá ryba.
5. Samica býka.
6. Hlavné mesto Dánska.
7. Malý kôň.
8. Dreviny bez kmeňa.
9. Mliečny nápoj.
pomôcka: kahan

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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V sobotu 24. februára sa v bratislavskej hale
Elán uskutočnili halové majstrovstvá Slovenska mladšieho žiactva. Z našich pretekárov
ako prvý zakľakol do štartovných blokov
Nino Dubec. V rozbehu dobehol štvrtý, ale
musíme podotknúť, že v jeho ročníku skončil
celkovo na výbornom 4. mieste. V behu na
150 m si výborne počínala Magda Malíková.
V novom osobnom rekorde 22,51 dobehla
v rozbehu tretia (celkovo 11. miesto), ale v jej
ročníku narodenia skončila tretia. V behu na
600 m mladších žiačok sa na štart postavila
Veronika Čurajová. Rozbeh zvládla výborne,
dobehla na v ňom štvrtá v novom osobnom
rekorde 1:57,07 (celkovo 12. miesto).
V nedeľu 25. februára sa uskutočnili dorastenecké majstrovstvá Slovenska. Z našich pre-

tekárok sa najskôr predstavila
Petra Belešová v behu na 60 m,
v rozbehu dobehla piata (8.56).
V behu na 3000 m sa premiérovo postavila na štart Lucka Ondrúšková. Po prvom rýchlejšom
kilometri (3:36) v druhom síce
spomalila, ale v závere tretieho
kilometra opäť zrýchlila a dobehla na výbornom druhom
mieste. Lucka získala svoju
prvú medailu z majstrovstiev
a my veríme, že už v tomto
roku pridá ďalšie.
V nedeľu 4. marca sa uskutočnili v Bratislave posledné tohtoročné halové majstrovstvá
SR, tentoraz juniorské. V behu na 60 m Petra
Belešová obsadila v treťom rozbehu časom
8:55 štvrté miesto. V behu na 1 500 m sme

Mladé olympijské
nádeje
V sobotu 17. marca 2018 sa v Mestskej
športovej hale v KNM konalo 2. kolo
41. ročníka Turnaja Olympijských nádejí v jude. Zúčastnilo sa ho 157 pretekárov
z 12 klubov zo stredného a východného
Slovenska a niekoľko pretekárov z Čiech.
Naše mesto, ako aj niekoľko okolitých obcí,
reprezentovalo 19 pretekárov klubu Judo
San KNM.
Turnaj Olympijských nádejí je celoročná séria turnajov pôvodne určená pre začiatoč-

Skialpinistické preteky
(pokračovanie zo str. 1)
V týchto intenciách si najrýchlejšie s profilom trate poradil ex-Kysučan Marián Backa
v skvelom čase 47,44 min. pred pretekárom z ČR Raděkom Chumchalom (51,21)
a domácim Jánom Skorčíkom (51,42).

níkov i pokročilých judistov nášho kraja.
Dnes už dávno prekročila hranice kraja

V ženskej kategórii víťazstvo obhájila Martina Korhelíková z Ostravy časom 1,01,25
hod. Medzi účastníkmi sa nestratili ani najstarší skialpinisti W. Valášik (1:01:24) a D.
Kultan z KNM (56:15).
V mene organizátorov vyjadrujeme všetkým
zúčastneným,
podporovateľom
a dobrovoľníkom veľké poďakovanie a s

a navštevujú ho kluby z väčšej časti Slovenska a príležitostne i z Poľska a Čiech.
Naši pretekári sa nedali zahanbiť a na domácej pôde ukázali, že tréningom venujú
náležitú pozornosť a snahu. Viacerí pretekári sa zúčastnili takejto súťaže po prvýkrát. Mali možnosť vyskúšať si na vlastnej
koži ako chutí výhra i prehra, keď sa ide naozaj a naostro. Podrobné výsledky našich
judistov nájdete na webovej stránke mesta.
Stanislav Kuchár

vedomím, že toto podujatie priláka v budúcnosti všetkých, nielen súťaživých, skialpinistov z celého regiónu i blízkeho okolia.
Podrobné výsledky nájdete na webovej
stránke mesta.
PhDr. Martin Priečko, PhD.

sme sa plný očakávania pustili do kopca.
Začiatok bol veľmi namáhavý. Po hodine výstupu sme sa dostali do Reváňskeho
sedla, čo je prvé miesto s výhľadom. Prvý
moment bol neopísateľný. Lúče vychádzajúceho slnka nás hneď oslepili a pod nimi
bola dolina vyplnená hustou hmlou. Viditeľnosť bola dokonalá. Chvíľu sme si užívali
prvé výhľady a po krátkom odpočinku sme
sa rozbehli ďalej. Po chvíle sme sa ocitli na
vrchole. Výhľady nemali chybu. Slnko nádherne svietilo a hrialo. Sadli sme si do závetria a počas chutného občerstvenia sme
si vychutnávali okolitú prírodu. Cestou
dole nechýbala ani guľovačka a hádzanie sa
do snehu. Všetci boli síce unavení a mokrí,
ale nadšení z toho, čo zažili.

V mrazivom počasí
Mestský mládežnícky parlament v KNM sa
rozhodol zorganizovať akciu pre mládež,
pri ktorej by urobili niečo pre svoje zdravie a zároveň zažili niečo nezabudnuteľné.
Najlepším nápadom bola turistika na Kľak.
Tento kopec vysoký 1 352 m. n. m., ktorý
sa nachádza na južnom okraji Lúčanskej
Malej Fatry, poskytuje úžasné kruhové výhľady na takmer celý Žilinský kraj vrátane
Západných Tatier a kúsok Banskobystrického kraja. Vyhliadky na počasie neboli zo
začiatku priaznivé no nakoniec sa zlepšili
dostatočne natoľko, aby sa 7 ľudí rozhodlo
podstúpiť túto mierne náročnú túru 17. 2.
2018. Na Fačkovské sedlo sme dorazili už
o 6:20. Slnko ešte nevychádzalo, no hneď
nás očarilo snehom zapadnuté okolie, tak

Zvesti

mali dvojnásobné zastúpenie.
Alexandra Zavadská potvrdila
úlohu favoritky a od začiatku
udávala pomerne rýchle tempo.
Po 400 m ju v čele vystriedala
Elena Dušková (Maraton AC
Rača), ktorá tempo spomalila.
Saška sa na prvé miesto opäť
dostala 2 kolá pred cieľom a výrazne zrýchlila. Po majstrovský
titul si dobehla v čase 4:47,91
a obhájila tak vlaňajší titul.
Druhá naša pretekárka Lucka
Ondrušková dobehla piata v čase 5:17,40.
Halovú sezónu máme za sebou. Tešiť nás
môžu nielen titul a dve strieborné umiestnenia, ale aj nádejné výkony našich najmladších
pretekárov.
Mgr. Milan Slivka

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXV. • APRÍL 2018

11

ŠPORT

Atléti na halových
majstrovstvách

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

2. – 30. 4. 2018
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara Mariána Čapku
vás pozývajú na prezentačné výstavy svojich obrazov. V apríli vystavuje Gabriela
Králiková.

6. a 13. 4. 2018, 17.00 h.
Dom kultúry KNM, zrkadlová sála
Nábor do FS Jedľovina
FS Jedľovina príjme medzi
seba chlapcov a dievčatá, ktorí
majú radi tanec, spev, hudbu
a tradície. Báť sa nemusíš, všetko ťa naučíme.
informácie: 0904/390 222

KULTÚRNE SPEKTRUM

7. 4. 2018
Deň pomoci prírode
Čistenie studničiek v Javorníkoch

1. 3. – 5. 4. 2018
Mestská knižnica KNM
Kniha Kysúc 2017
Hlasovanie v ankete Kniha Kysúc 2017. Anketové lístky môžete priniesť do knižnice.
1. 4. – 18. 5. 2018
Mestská knižnica KNM
Les ukrytý v knihe
Celoslovenská kampaň ako prostredníctvom kníh poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných
postojov k prírode a súčasne na potrebu
samotného čítania. V rámci kampane sa
uskutočnia v knižnice rôzne podujatia. Súčasťou kampane je súťaž Lesný slovník.
3. 4. 2018
Mestská knižnica KNM
Medzinárodný deň detskej knihy
Pokus o ustanovenie neoficiálneho rekordu
v počte vypožičaných kníh pre deti a mládež v jeden deň. Pozývame všetky deti
a žiakov práve v tento deň do knižnice, kde
sa pokúsime spoločne nájsť každému knihu
podľa jeho vkusu a♫chuti.
♫

11. 4. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Šialené nožničky
Najúspešnejšia detektívna komédia na svete Paula Portnera v podaní Bratislavského
Hudobného Divadla.
Hrajú: Peter Kočiš alebo Marcel Ochránek, Karin Olasová alebo
Zuzana Moravcová, Dušan Szabo, Marek
Majeský alebo Přemysl Boublík, Jana
Valocká alebo Lucia Vrablicová, Juraj Hrčka
alebo Erik Peťovský
vstupné: 13 €
13. 4. 2018, 7.00–10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva
Národná
transfúzna
služba SR.

♫

13. 4. 2018, 8.00–16.00 h.
Klub 75, ulice mesta
Deň narcisov
22. ročník tradičnej finančnej zbierky na konto nadácie Liga proti
rakovine.
org. Únia žien Slovenska v KNM v spolupráci
so školami.
15. 4. – 21. 6. 2018
Kaštieľ Radoľa
Letci na dvoch krídlach
Výstava zo zoologických a entomologických zbierok SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

21. 4. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
vstupné: 5 €
22. 4. 2018, 10.00 h.
Kysucká desiatka
13. ročník športového
podujatia. Slávnostné
otvorenie na Litovelskej ulici v priestore cieľa.
Organizuje MKŠS a Atletický klub KNM.
30. 4. 2018, 14.30 h.
Mestský park
73. výročie oslobodenia mesta
Kladenie venca a pietna spomienka v mestskom parku k 73. výročiu oslobodenia mesta.
30. 4. 2018, 17.00 h.
Námestie slobody
Stavanie mája
Ľudová tradícia stavanie mája a bohatý
kultúrny program s folklórnym súborom
Jedľovina.
Program a stavanie ďalšieho mája pokračuje o 18.00 hod. na ihrisku na Kamencoch
pri pohostinstve Domček.
1. 5. 2018, 10.00 h.
Námestie slobody KNM
Oslava 1. mája
Začiatok sprievodu pred domom
kultúry
o 10.00 hod.
s mažoretkami
Asanka, dychovou hudbou Nová Kysučanka a dychovou hudbou z Poľska po Belanského ulici.
Pokračovanie kultúrneho programu na Námestí slobody o 10.30 hod.

1.5. 2018
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na
17. ročník podujatia Odomykanie Kysuckej
brány. Výstup na Rochovicu.
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