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PRVÁ LITERÁRNA CESTA
MESTOM
V stredu 18. 7. sa z nášho mesta stalo mesto kníh, príbehov a čitateľov.
Mestský mládežnícky parlament sa
rozhodol zorganizovať Literárnu cestu
mestom.
Knihy sú vraj oknom do duše a o tom
sa poslucháči na tejto akcii mohli presvedčiť. Prvé stanovište bolo v dome
kultúry. Napriek tomu, ako bolo sta-

TERÉZIA KURIAKOVÁ
MAJSTERKA SVETA
Terézia Kuriaková z ROB klub KYSUCA
vybojovala na dorasteneckých Majstrovstvách v rádio-orientačnom behu
(1. – 3. 7. 2018 Doksy CZ) titul dorasteneckej majsterky sveta. Dominanciu
Slovenska v disciplíne šprint potvrdili
ešte Soﬁa Lilgová ziskom bronzovej
medaily a štvrtým miestom Alenka
Kubalová obe z Medik Martin. Medzi
dorastencami bodoval Tomáš Jurčík
s ROB Turie ziskom bronzovej medaily!
foto: Fox

V PREZIDENTSKOM PALÁCI
Vynikajúci učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie
najrôznejších výziev v 21. storočí, sú
presne tým, čo naše školstvo potrebuje. Nevyhnutné nie sú krajšie učebnice,
lepšie pripravené testy alebo viac tabletov v triede. Kľúčoví sú učitelia, ktorí
majú zručnosti a kompetencie meniť
školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej
motivácie a zvedavosti.

Terezka Kuriaková
(vľavo)
s trénerom Košutom
a Soﬁou Lilgovou

viac na str. 5

viac na str. 6
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO
Predseda NR SR vyhlásil svojím rozhodnutím voľby do orgánov samosprávy obcí,
ako ich ľudovo voláme „komunálne voľby“
a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Dňom vyhlásenia, resp.
uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR, sa začína volebná kampaň a táto sa končí 48 hodín pred
dňom konania volieb. Ako je všetkým známe, budú sa voliť noví poslanci mestského
zastupiteľstva a primátor mesta. Samotné
voľby sa budú po prvýkrát riadiť zákonom
č. 180/2013 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva, ktorý komplexne rieši
všetky druhy volieb. Účinnosť nadobudol
1. 7. 2015, teda až po predchádzajúcich
komunálnych voľbách. Do samotných novembrových volieb je ešte dosť času, ale
toho času nemajú až tak veľa kandidáti,
ktorí chcú kandidovať jednak na poslancov alebo na primátora mesta, obzvlášť
nie tí, ktorí budú kandidovať ako nezávislí. Kandidátne listiny musia doručiť
zapisovateľovi
(zapisovateľke)
mestskej volebnej komisie osobne
najneskôr 60 dní pred dňom volieb
(t.j. do 11. 9. 2018). Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta
musí byť pripojené vlastnoručne
podpísané vyhlásenie kandidáta,
že súhlasí so svojou kandidatúrou,
nekandiduje na inej kandidátnej
listine a nemá prekážky práva byť
volený. Súčasťou kandidátnej lis-

TROJICA OCENENÝCH
Cena mesta bola tento roku udelená trojici mužov. Tí sa stretli v sobotu ráno
počas Jakubovských hodov v obradnej

tiny každého nezávislého kandidáta je
listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt
v obci, v ktorej kandiduje (v Kysuckom
Novom Meste, resp. v jeho prímestských
častiach). V podpisovej listine volič pri
podpise uvedie meno a priezvisko, dátum
narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, a číslo domu.
Na každom hárku tejto listiny sa uvedie
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu kandidáta. Pre
naše mesto je podľa zákona stanovený
počet 200 podpisov, tak pre nezávislých
kandidátov na poslancov, ako aj pre nezávislých kandidátov na primátora mesta. Dúfam, že volebná kampaň, ktorá nás
čaká, bude vedená inteligentnou a slušnou
formou bez osočovania protikandidátov.
Jednotliví kandidáti by mali súťažiť s reálnym programom a víziami do nasledujúceho obdobia a neznižovať sa k nekalým
a ohováračským praktikám. Podrobnosti

o týchto voľbách, hlavne to, čo potrebujú
vedieť samotní voliči, rozvediem v budúcom vydaní.
Na ostatnom rokovaní MsZ dňa
14. 6. 2018 tohto roku bola pri zmene rozpočtu na tento rok okrem iného schválená
aj investičná akcia „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Belanského“ a vyčlenené na tento účel ﬁnančné prostriedky
vo výške 60 000 €. Rozhodli sme sa pristúpiť k tomu kroku z dôvodu, že už nepostačovalo vykonávať len drobné opravy
niektorých častí tejto ulice, ale bude treba
vykonať rekonštrukciu komplexne. V súčasnosti (v čase písania tohto príspevku)
prebieha príprava podkladov pre verejné
obstarávanie a samotnú rekonštrukciu
plánujeme vykonať ihneď po skončení verejného obstarávania, a to a v mesiacoch
august – september 2018. Rekonštrukcia
bude spočívať vo výmene podkladu od križovatky ulíc Vajanského – Belanského až
po mestskú knižnicu. O všetkých krokoch
budeme verejnosť informovať, pretože samotná rekonštrukcia sa výrazne dotkne všetkých prevádzok,
predajní a občanov bývajúcich na
tejto ulici, hlavne aj preto, že práce
na rekonštrukcii si budú vyžadovať
úplne uzatvorenie celej ulice. Akým
spôsobom a v akých časových úsekoch (intervaloch) bude zabezpečené zásobovanie predajní, všetkým
včas oznámime.

sieni mestského úradu. Slávnostného oceňovania sa zúčastnili poslanci mestského
zastupiteľstva a priatelia a známi navrhnutých mužov. Hlavné slovo mala zástupkyňa primátora Ing. Jana Svrčková, ktorá
všetkých v úvode
privítala a pripomenula
potrebu
oceňovať zaujímavých,
tvorivých
a aktívnych občanov nášho mesta
za ich zásluhy na
poli
kultúrnom,
športovom, spoločenskom a pod.
Nominácie zasiela
široká
verejnosť
a schvaľujem mestské zastupiteľstvo.
Postupne prítomným boli predstavení vzácni hostia Ján Studený,

Mgr. Art. Miloš Kopták a PhDr. Martin
Priečko, PhD. Prebrali si ocenenie z rúk zástupkyne primátora, ktorá pridala i osobné
poďakovanie. Neskôr patrilo slovo oceneným osobnostiam, tí svoj priestor využili
a úprimne i s vtipom poďakovali každému,
kto ocenil ich doterajšiu prácu.

Ján Studený sa narodil 5. 2. 1949 v KNM.
Do roku 1993 podporoval kysucký futbal,
zabezpečoval údržbu futbalového areálu
a činnosť telovýchovnej jednoty. Po roku
1993 zastával v ŠK KLF OMNIA mnohé
funkcie a neskôr sa stal riaditeľom tohto
klubu. Činnosť vo futbalovom klube ukončil v sezóne 2010/2011.
V súčasnosti zastáva funkciu predsedu
Oblastného futbalového zväzu Kysúc, kde
je i členom výkonného výboru, delegátom
na konferenciách Stredoslovenského futbalového zväzu a Slovenského futbalového
zväzu.
Je zakladateľom futbalového družstva
JAMÍR-SK. Jeho aktivitou bolo zaradené
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KNM do projektu výstavby umelého futbalového ihriska v spolupráci s SFZ.

Miloš Kopták sa narodil v Žiline
6. 2. 1969. Študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, odbor literatúra
a výtvarná výchova aj na oddelení graﬁky
a knižnej ilustrácie na VŠVU v Bratislave.
Zúčastnil sa študijných pobytov na Ecole
des Beaux Arts vo Francúzsku. Venuje sa
maľbe, kresbe, priestorovej tvorbe, fotograﬁi, land artu a najmä knižnej ilustrácii.
Ilustroval knihy Adam a Šišibus, Z kuchyne starého Prešporka, Z kuchyne prešporských vodníkov, Z kuchyne bohémskej Bratislavy, Spišské povesti, Kysucké povesti,
Zábavné oriešky pre bystré hlavičky, Africké pohádky, Moja prvá galéria, Malá princezná, Kocúr na kolieskových korčuliach,
Grécke mýty. Stál pri založení Asociácie
ilustrátorov, vedie vydavateľstvo Modré na
bielom. Vystavoval na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí.
Lektoruje odborné semináre a workshopy
z oblasti ilustrácie, knižnej tvorby a voľného umenia. Je nositeľom mnohých domácich i zahraničných ocenení – Grand Prix
Vox humanita Ostrava – 1994, Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu Grand Prix
Ľudová Banka – 1997, Grand Prix Gaz de

France – 1997, Zlatá stuha 2006, Najkrajšia
kniha roka, zima 2003, Najkrajšie ilustrácie
roka, Praha – 2007, Cena Ľudovíta Fullu –
– 2009.

PhDr. Martin Priečko, PhD. sa narodil
v roku 1979 v Čadci, žije v KNM. Je absolventom Filozoﬁckej fakulty Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde od roku
2002 zastáva pozíciu odborného asistenta/
vedeckého pracovníka na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií. V rámci
vedeckých aktivít sa venuje problematike
horského (rozptýleného) osídlenia a jeho
súčasných perspektív. K uvedenej problematike publikoval viacero vedeckých štúdií a odborných príspevkov. Mnohé z nich
vychádzali z terénnych výskumov a porovnávacieho štúdia v regióne dolné Kysuce.
V prostredí dolných Kysúc viedol dva veľké monograﬁcké výskumy spôsobu života
obyvateľov obcí Nesluša (2006) a Rudina
(2008), začo bol aj honorovaný Cenou Národopisnej spoločnosti Slovenska (2008,
2010, 2014). Je taktiež dvojnásobným nositeľom Ceny Adama Prandu – kysuckého
rodáka (2014, 2017).
M. Priečko sa aktívne angažuje v rozmanitých projektoch lokálnych samospráv a zároveň aj pri riešení mnohých rámcových

programov Európskej komisie. V roku 2000
absolvoval zahraničnú výskumno-poznávaciu stáž v Maroku a v roku 2001 v USA.
PhDr. Martin Priečko, PhD. je zároveň členom mnohých významných komisií i komitétov, tak slovenskej ako aj regionálnej
pôsobnosti, člen Slovenskej spoločnosti
pre regionálny rozvoj pri, člen výkonného výboru Národopisného odboru Matice
slovenskej, člen Redakčnej rady Národopisného zborníka (2007), člen historickej
spoločnosti Terra Kisucensis, člen odbornej hodnotiacej komisie pre posudzovanie komplexnosti spracovania mestských
a obecných vlastivedných monograﬁí pri
Národopisnom odbore Matice slovenskej
a i.
Od roku 2009 patrí k aktívnym dobrovoľným členom, záchranárom Horskej služby/Horskej záchrannej služby Malá Fatra,
oblasť Kysuce. Z tejto pozície vypomáha
aj mestskému ﬂorbalovému družstvu ako
zdravotník. Asistenčne i organizačne sa
angažuje pri organizovaní početných športových podujatí, naviazaných na región
Kysuce: skialpinistický Memoriál Ervína
Priečka, Beh na Veľkú Raču, Kysucká stovka, Beh Súľovskými skalami, Škoda Bikemaratón a pod. Sporadicky publikuje aj
v regionálnej tlači.

U VÁS DOMA
OPATROVANIE A STAROSTLIVOSŤ S LÁSKOU
Aj slovenský občan má právo, aby bolo oňho dobre postarané. Preto sme tu, aby sme mu pomohli v jeho situácii, či už
s domácnosťou, starostlivosťou alebo opatrovaním. Vy a vaši rodinní príslušníci rozhodujú o druhu a rozsahu našich
služieb. Od zopár hodín mesačne až po 24 hodín denne: sme tu pre vás kedykoľvek nás potrebujete – aj dočasne počas
prázdnin, po pobyte v nemocnici alebo počas akútneho ochorenia.

Riadime sa Vašimi želaniami
•
•
•
•
•
•

Hodinové opatrovanie
Denné / nočné opatrovanie
24-hodinové opatrovanie
Krátkodobá starostlivosť
Pomoc v domácnosti
Podpora pre rodinných
príslušníkov

Radi sa prispôsobíme
vašim individuálnym
potrebám

Kontakt: 24 Stundenhilfe Anna s. r. o.
1. mája 282
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel.: 0948/116 557
0903/116 557

E-mail: info@24stundenhilfe.net

www.24stundenhilfe.net
INZP 8/18
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Riaditeľstvo ZŠ Dolinský potok KNM príjme do pracovného pomeru vychovávateľku do ŠKD s nástupom do práce od
1. 9. 2018. Podmienky prijatia, kvaliﬁkačné
predpoklady, požadované doklady a ostatné informácie nájdete na webovej stránke
mesta. Žiadosti posielajte na adresu školy
do 9. 8. 2018.

Základná škola Dolinský potok KNM prijme s nástupom od 20. 8. 2018 do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu:
správca počítačovej siete. Kvaliﬁkačné
predpoklady, požadované doklady a ostatné informácie nájdete na webovej stránke
mesta. Žiadosti zasielajte na adresu školy
do 15. 8. 2018

MESTO INFORMUJE /SPRAVODAJSTVO

OBJÍMALO SA V PLNOM PRÚDE
Medzinárodný Deň objatí sa na Slovensku
síce organizoval už po siedmykrát, u nás
v KNM to však bola premiéra. Pätnásť dobrovoľníkov spolu s lokálnym organizátorom
vyrazili nielen do ulíc objímať ľudí. Všetci
boli prekvapení. Väčšinou nevedeli, o čo
ide. Zopár ľudí povedalo, že počuli niečo
z rádií, alebo po prípade niečo čítali. Dobrovoľníkov si mýlili s pouličnými vyberačmi.
Boli milo prekvapení, keď namiesto toho
dostali ponuku na objatie zadarmo. Niektorí odmietli, podaktorí len neveriacky
pokrútili hlavou, ale obrovská väčšina sa
nechala objať nejedným huggerom. „Najväčším zážitkom bola návšteva domova
dôchodcov. Po vstupe nás hneď zobral pod
kontrolu personál. Previedli nás po celej
budove a vyobjímali sme dôchodcov v každej jednej izbe. Stretli sme sa s reakciami
všetkých rôznych druhov. Málokto objatie

odmietol. Boli príjemne prekvapení, niektorí až dojatí. Stretli sme sa aj s dôchodcami, čo razantne odmietli, alebo s takými, čo
nám tlačili do vreciek cukríky. Boli sme tam
taká milá atrakcia. Po objatí vystupovali
na chodbu a ešte pozerali s úsmevom, ako
chodíme objímať ich susedov,“
povedala lokálna organizátorka
Iveta Vlčková.
Hug Day bol veľkým dňom pre
všetkých. Aj pre dobrovoľníkov,
aj pre každého občana KNM.
Mal obrovský úspech a na budúci rok sa môžeme opäť tešiť
na úprimné objatia a o niečo
zlepšené dni našich spoluobčanov.
Zaujímavosť na záver: Vedeli ste o tom, že tohtoročným
koordinátorom Hug day 2018

Radosť z leta majú hlavne deti. Jednou
z možností, ako sa môžu vonku hrať,
sú pieskoviská. Mesto KNM kladie dôraz na zabezpečenie hygieny detských
pieskovísk, preto postupne na jednotlivých pieskoviskách realizovalo výmenu
piesku. V 34 pieskoviskách v našom meste
sa vymieňal piesok v období od 25. mája

Ešte 17. 5. zorganizoval Okresný výbor SZZ
Čadca okresné kolo vedomostnej súťaže
žiakov ZŠ Kysúc zo záhradkárskej problematiky v priestoroch sekretariátu OV SZZ
v KNM. Tajomník OV SZZ Ján Dodek oslovil riaditeľov ZŠ horných aj dolných Kysúc
o organizovaní vedomostnej súťaže žiakov,
ale okrem dvoch ZŠ z KNM nikto ďalší neprejavil záujem o túto aktivitu. Okresného
kola sa zúčastnila jedna žiačka zo ZŠ Dolinský potok a štyria žiaci zo ZŠ Nábrežná,
a to len v I. kategórii (10 – 12-roční). Do celoslovenského kola konaného v júni 2018
v Strednej odbornej škole záhradníckej
v Piešťanoch postúpili 3 žiaci, ktorí získali

na celom Slovensku a celom svete bol občan nášho mesta Lukáš Hrošovský? Viac
ako 2 mesiace Hug day 2018 pripravoval za pomoci dobrovoľníkov, aby práve
27. 6. vo viac ako 50 slovenských mestách
a 25 mestách celého sveta sa uskutočnil
Deň objatí – Hug day.
YCčko

do 8. júna. Celkovo sa tak použilo
177,76 ton piesku.
Žiadame majiteľov domácich miláčikov, aby „nevenčili“ svojich psov
v okolí pieskovísk!

NOVÝ PIESOK

PRVÉ MIESTO
MLADÉHO ZÁHRADKÁRA

Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta
Kysucké Nové Mesto – Údržba mesta.
Kvaliﬁkačné predpoklady, požadované
doklady, iné kritériá, požiadavky a ostatné informácie nájdete na webovej stránke
mesta. Prihlášku do výberového konania
môžu záujemcovia zasielať do 16.00 hod.
dňa 15. 8. 2018.

najviac bodov v testoch a poznávaní rastlín.
V rámci Slovenska sa do tejto súťaže zapojilo celkom len 12 okresov. V I. kategórii
sa zúčastnilo 33 žiakov. Z našich žiakov sa
Lea Vojteková zo ZŠ Dolinský potok umiestnila na krásnom 1. mieste, Martina Chlá-

deková na 7. mieste a Alexandra Daniela
Ganani na 9. mieste, obe zo ZŠ Nábrežná
KNM. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto
súťaže, boli odmenení vecnými cenami. Aj
tento rok bola súťaž veľmi náročná, pozostávala z vedomostných testov s 35 otázkami a praktického poznávania 20 vzoriek
rastlín. Našim žiakom patrí poďakovanie
za úspešnú reprezentáciu Kysúc na celoslovenskej vedomostnej súťaži a tiež patrí
poďakovanie Mgr. Daniele Podolákovej,
členke výboru ZO SZZ KNM, ktorá ich
pripravovala v rámci svojho voľného času.
Tiež chceme poďakovať výboru ZO SZZ
KNM za zorganizovanie okresného kola vedomostnej súťaže žiakov.
Ing. I. Červenec
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(pokračovanie zo str. 1)
novisko v budove zašité, všetci milovníci
literatúry ho bez problémov našli. Na prvom čítaní svojou ukážkou zaujala Petra
Krištofíková, ktorá svoje študentské roky
venovala literatúre v podobe scenáristiky.
Jej ukážka hovorila o tom, čo sa môže stať,
keď klameme.
Keď prvá hostka dočítala, všetci sa presunuli na druhé stanovisko, YCčko – mládež-

nícka klubovňa. Druhá čitateľka, Denisa Fujašová, je plnohodnotným reprezentantom
mládeže. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych literárnych, recitátorských a rečníckych súťažiach, na ktorých sa umiestňuje
na popredných miestach. Prečítala ukážku
o anglickej mágii. Po skončení druhého čítania nasledoval presun do knižnice. Nasledujúcim čítajúcim bol Andrej Kollárik,
ktorý svoju lásku k literatúre vyjadril vyda-

ním vlastnej fantasy knihy Nezorné polia,
z ktorej aj čítal.
Posledným miestom čítania bol altánok
za malou budovou ZUŠ. Večer ukážkou
z knihy Percy Jackson zakončila Patrícia
Mazaňová, aktívna členka divadelného súboru ZUŠ.
Podujatie splnilo svoj účel. Upozornilo nás,
že dni sa dajú tráviť aj inak, než pri digitálnych obrazovkách. Pripomenulo nám krásu
kníh a fantázie.
Matúš Máca

KYSUCKÉ KULTÚRNE LETO

skách pódia na Námestí slobody sa postupne predstavili: 1. 7. – Dychová hudba Nová
Kysučanka a mažoretky Asanka, 8. 7. – Heligónky z Chotára, 15. 7. – Kysucké žubrienky, Margaréty a Kysuckí junáci, členovia
divadelného súboru Rampa, 22. 7. – Capkovci zo Skalitého.

Heligónky z Chotára

Capkovci zo Skalitého

Margaréty

že za mnoho výdobytkov nášho školstva
môžu byť vďační. Aj napríklad za to, že školská jedáleň na Slovensku ponúka vždy čerstvo
navarený obed. Americké deti si môžu síce vyberať z viacerých variantov, ale vždy len z privezených polotovarov. Písať sa učia už deti
v škôlke, kým väčšina tých slovenských škôlkarov sa môže venovať naplno bezstarostným
hrám. Základná škola funguje už väčšinou len
za pomoci informačných technológií. Teda
hlavnou pomôckou vyučovacieho procesu sú
počítač, ktoré si žiaci základnej školy neno-

sia z domu, ale dostávajú v rámci vyučovania
v škole. Žiacka knižka nefunguje ako zošit,
ktorý na Slovensku podpisujú rodičia. Existuje už v len v elektronickej podobe. Dôležitou súčasťou školského života je podľa Júlie
účasť školopovinných žiakov na akomkoľvek
typickom americkom športe. Tak sú utužované kolektívy a nadväzované nové kontakty.
Samozrejme populárne americké športy sú
odlišné od tých slovenských. Júlia momentálne navštevuje strednú školu. Vysoká škola je
veľmi náročná na ﬁnancie. Väčšina študentov
si na zvládnutie štúdia berie pôžičky, ktoré sú
schopné splatiť až vtedy, ak si nájdu zamestnanie.
Toto boli len v skratke vystihnuté všetky zaujímavosti amerického kontinentu, ktoré sa
knihovníčkam za pomoci vzácnej návštevy,
žijúcej v USA, podarilo ponúknuť kysuckým
deťom bez toho, aby museli zaplatiť drahú
letenku, či hotel v ďalekej krajine. Za to, že
Júlia počas prázdninového piatkového dopoludnia zobrala prázdninujúce deti na výlet, by
sa jej chceli deti z KNM poďakovať.
J. Hrubá

PRVÁ LITERÁRNA CESTA MESTOM

Štyri letné nedele po sebe patrili 35. ročníku podujatia Kysucké kultúrne leto. Na do-

Dychová hudba Nová Kysučanka
a mažoretky Asanka

PO STOPÁCH
OBYVATEĽOV AMERIKY
Prázdniny sú už v plnom prúde. Ani v knižnici neostalo úplne pusto. Jej priestory zaplnilo
asi 40 prázdninujúcich detí z CVČ Komenského v KNM. Prišli zakončiť úspešný cestovateľský týždeň strávený s tetuškami z CVČ. Poslednou zastávkou na ich prázdninovej ceste
bola knižnica. Pani knihovníčky prispôsobili
svoj program pripravený pre deti prázdninovej atmosfére. Pomocou knihy Filipove cestovateľské dobrodružstvá a vyrobeného kartónového lietadielka sa preniesli ponad oceán
a bezpečne pristáli na americkom kontinente.
Pútavou prezentáciou porozprávali deťom
o zaujímavostiach tohto dvojkontinentu. Popri tom s deťmi prečítali typickú americkú
rozprávku. Na záver privítali Júliu Ševčíkovú,
ktorá už tretím rokom žije aj so svojou rodinou v USA, konkrétne v štáte Južná Karolína.
Dôvodom takejto vzácnej návštevy bolo hlavne to, že Júlia sprostredkovala deťom pútavým spôsobom vlastné skúsenosti z jej života
v USA. Previedla ich americkým školstvom
od škôlky po vysokú školu. Deti prišli na to,

O ČOM SA PÍSALO VO ZVESTIACH KNM Č. 8/1998
Pietro, bravissimo!
S radosťou prijal Peter Paluch, žiak ZUŠ
v KNM, ponuku zúčastniť sa medzinárodnej
súťaže v hre na organ v talianskom meste
Casarza Ligure od 1. do 5. júla 1998. Sedem-

Zvesti

násťročný Peter Paluch bol jeden zo 150 súťažiacich pochádzajúcich z Talianska, Rakúska,
Japonska, Kórei, Bulharska, Číny, Juhoslávie
i Slovenska. Jedenásť súťažiacich pripadlo
na organ. Ak chcel byť Peter prvý, musel byť

absolútnym víťazom. Podarilo sa! Ako hlavnú cenu dostal diplom, vecný a peňažný dar.
Jeho učiteľka Jana Kukučová, ktorá ho sprevádzala, dostala diplom, ktorý ju oprávňuje
učiť na talianskom konzervatóriu.
M. Straňan
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V PREZIDENTSKOM PALÁCI
Podporu k dosiahnutiu reálnych zmien
v školských komunitách môžu získať najaktívnejší učitelia v inšpiratívnom Komenského inštitúte, ktorý v budúcom školskom
roku umožní absolvovať doplnkové vzdelávanie ďalším 20 pedagogickým lídrom z celého Slovenska.
Jednou z nich sa stala aj p. učiteľka
Mgr. Jana Cibulková, PhD. zo ZŠ Dolinský potok v KNM, ktorá bola vďaka svojmu školskému mikroprojektu zaradená
do spomínaného vzdelávacieho programu
a bezplatného špičkového ročného štú-

dia. Cestou svojho vlastného rozvoja získa
zručnosti pre realizáciu praktickej školskej
reformy zdola. Za pomoci vynikajúcich lektorov zo Slovenska aj zo sveta a získaného
grantu bude môcť realizovať svoj vlastný
chemický mikroprojekt.
Keďže sa celý program koná pod záštitou
prezidenta Slovenskej republiky, pozvanie
do prezidentského paláca dostali aj riaditelia škôl. Pani učiteľku sprevádzala pani
riaditeľka Mgr. Anita Tomaníčková a spoločne sa zúčastnili na otvorenej diskusii
o stave v školstve. Pán prezident im za ich
prácu poďakoval a vyslovil uznanie za hľadanie inovatívnych a inšpiratívnych metód

ŠKOLSTVO

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV
„Zazvonil zvonec a školskému roku je
koniec.“ Predškoláci sa deﬁnitívne lúčia
s materskou školou, opúšťajú bezstarostný
svet hier, prichádza čas, kedy odložia svoje
hračky a budú sa prispôsobovať školským
povinnostiam. Dňa 29. júna si predškoláci 6. 7. a 8. triedy MŠ 9. mája slávnostne
preberali osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania v obradnej sieni MsÚ
z rúk p. primátora Ing. Jána Hartela a jeho
zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej za hojnej účasti rodičov. Úvod patril riaditeľke
MŠ 9. mája PhDr. Elene Gavlákovej, ktorá
všetkých srdečne privítala a zároveň nášmu
zriaďovateľovi Mestu KNM sa poďakovala
za ústretovú spoluprácu s MŠ, za ﬁnančnú podporu a zveľaďovanie škôlky. Deťom

NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA
Predškoláci z MŠ Komenského sa zúčastnili školského výletu, ktorý nebol hocijaký.
Na tomto výlete deti hľadali poklad, ktorý bol
ukrytý ďaleko od mesta. Deti museli prejsť
dlhú cestu, orientovať sa pomocou mapy,
aby sa dostali k pokladu. Mapa k pokladu
ich doviedla ku dvojkrížu, ktorý sa nachádza
v Budatínskej Lehote. Aj napriek horúcemu
počasiu a stúpaniu do kopca deti zdolali túru
bez problémov. A na samotnom kopci nečakal
na nich len poklad a oddych, ale aj nádherný
výhľad na mesto, v ktorom bývajú.
Deň 22. jún sa niesol
v znamení Andersena.
Najskôr sa predškoláci zúčastnili divadla
v ZUŠ s názvom Palculienka. Divadlo sa im
veľmi páčilo, bolo zahrané na veľmi vysokej
úrovni a žiaci, ktorí si

zaželala krásne prázdniny, zdravie, šťastie
a úspech vo „veľkej“ škole. Deti zaspievali
rozlúčkovú pieseň a nasledovalo rozdávanie
osvedčení. V závere sa všetkým prihovoril
aj p. primátor, keď poďakoval riaditeľke,
v ňom zahrali, si získali obdiv malých divákov. Všetci odchádzali s krásnym zážitkom
z predstavenia. K večeru ich čakala prvá
Andersenova noc, v ktorej si predškoláci
priblížili spisovateľa H. CH. Andersena.
Deti si zhotovovali a vyzdobovali kráľovské
koruny, maľovali si a vzájomne podpisovali
tričká, ktoré využili na večernom kráľovskom bále. Nechýbalo ani čítanie rozprávok
od Andersena. A ako to na správnej Andersenovej noci býva, tak aj prešli skúškou od-

vo vzdelávaní. Zdôraznil, že učiteľskému
povolaniu by sme mali vrátiť rešpekt a náležité postavenie v spoločnosti. Vyslovil:
„Každý, kto hovorí o budúcnosti Slovenska,
musí hovoriť aj o školstve“.
Ako hovorí Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu: Nemôžeme stále čakať na
osvieteného ministra. Skutočná zmena
môže prísť len zdola – od učiteľov v spolupráci s rodičmi a žiakmi.
Oceňujeme aktivitu podobných učiteľov
ako je Mgr. Cibulková a držíme palce všetkým z nich v ich snahe o napĺňanie poslania
učiteľského povolania.

pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za úspešne
zvládnutý školský rok. Rodičom
a ich deťom poprial príjemné
dovolenky prežité v zdraví. Bodkou za touto milou slávnosťou
bola zaspievaná hymna predškolákov. Na druhý deň sa predškoláci opäť lúčili s materskou
školou, a to pri dobrých tortách,
speve a tanci. Tejto rozlúčky sa
naposledy zúčastnili všetky deti
MŠ a ich rodičia. Je koniec školského roka a patrí sa, aby sme
sa aj my poďakovali PhDr. Dušane Šinalovej
a digitálnej televízii AnTechNet za celoročnú spoluprácu, za zverejňovanie našich príspevkov a fotograﬁí.
A. Slivková
vahy pri hľadaní pokladu a odkazu, ktorý
im Andersen nechal v materskej škole.
A o pár dní nasledovala rozlúčka so škôlkou. Rozlúčková slávnosť predškolákov sa
konala v ZUŠ KNM. Pre rodičov si predškoláci pripravili nezabudnuteľný program.
Na úvod mal slovo pán riaditeľ, ktorý milo
privítal všetkých rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na svojich budúcich školákov. So svojimi básničkami, piesňou a tancom sa predstavili deti zo šiestej triedy, avšak sa nedali
zahanbiť ani predškoláci z piatej triedy.
Pred samotným pasovaním si zaspievali spoločnú pieseň a nezabudli ani
na zloženie sľubu školáka. Pán riaditeľ
zaprial budúcim školákom veľa úspechov v škole a na pamiatku im odovzdal knihu s diplomom. Pani učiteľky
poblahoželali predškolákom a pripínali
im zelené stužky ako symbol začiatku nového dôležitého kroku v živote.
Na záver nesmela chýbať študentská
hymnu Gaudeamus. A týmto by sme aj
my chceli popriať našim predškolákom
veľa síl, vytrvalosti a úspechov v školských laviciach.
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ŠACHISTI BILANCUJÚ
Po skončení školského roka nastáva čas bilancovania a hodnotenia.
Ponúkam
teda
obzretie sa za výsledkami najlepších šachistov zo ZŠ Clementisova KNM. Šachové turnaje žiaci odohrali
v týchto mestách: KNM, Rajec, Rajecké Teplice, Považská Bystrica, Nitra, Žilina, Čadca,
Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Ružomberok,
Dubnica nad Váhom, Martin, Zákamenné, Kouty nad Desnou a simultánny zápas
v Jablunkove.
Výsledky najlepších žiakov:
Lucia Ševčíková (6.B):
• august 2017 – 1. miesto na majstrovstvách
Európskej únie v kat. dievčat do 12 rokov,
• október 2017 – zisk titulu WFM (Woman
FIDE Master),
• november 2017 – 1. miesto v okresnom
kole v šachu žiačok ZŠ,
• november 2017 – 1. miesto v krajskom
kole v šachu žiačok ZŠ,
• december 2017 – 3. miesto v celoslovenskom kole v šachu žiačok ZŠ,
• apríl 2018 – 1. miesto v kategórii dievčat
do 15 rokov – FIDE open Nitra,
• apríl 2018 – 1. miesto na M SR v šachu –
– kategória dievčat do 12 rokov – postup

RUBIKOVA KOCKA
FASCINUJE I DNES
V 80. rokoch minulého storočia sa len sotva
našla domácnosť s deťmi, kde by nemala
svoje miesto aj Rubikova kocka. Tento azda
najznámejší hlavolam fascinuje už 44 ro-

ŠTYRI TITULY PRE ASANKY
V dňoch 5. –8. 7. 2018 sa v českej metropole konali Majstrovstvá Európy mažoretiek
2018. Praha privítala tisícky mažoretiek
z celej Európy, ktoré sa predstavili v 874 súťažných choreograﬁách.

Zvesti

na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia
v novembri 2018 v Španielsku
• máj 2018 – 1. miesto v Rapid šachu
na M SR v kategórii dievčat do 12 rokov,
• máj 2018 – 1. miesto v Rapid šachu družstiev mladších žiakov na M SR (hosťovanie
za B. Bystricu)
• máj 2018 – 1. miesto v Rapid šachu
na majstrovstvách Európskej únie v kategórii dievčat do 12 rokov,
• máj 2018 – 1. miesto v Blitz šachu na majstrovstvách Európskej únie v kategórii
dievčat do 12 rokov.
Silvia Šamajová (6.B):
• november 2017 – 3. miesto v okresnom
kole v šachu žiačok ZŠ,
• november 2017 – 10. miesto v krajskom
kole v šachu žiačok ZŠ,
• jún 2018 – 6. miesto v semiﬁnále GPX
v šachu v kategórii dievčat do 14 rokov
Stanislav Slivoň (7.A):
• november 2017 – 3. miesto
v okresnom kole v šachu žiakov
ZŠ,
• november 2017 – 18. miesto
v krajskom kole v šachu žiakov ZŠ,
• máj 2018 – účasť na majstrovstvách EÚ v Rapid šachu a Blitz
šachu mládeže
• jún 2018 – 6. miesto v semiﬁnále
GPX v šachu v kategórii chlapcov
do 14 rokov.

Ondrej Ševčík (1.C):
• august 2017 – 14. miesto na majstrovstvách Európskej únie v kategórii chlapcov
do 8 rokov,
• apríl 2018 – 5. miesto na M SR v šachu – kategória chlapcov do 8 rokov,
• máj 2018 – účasť na majstrovstvách EÚ
v Rapid šachu a Blitz šachu mládeže,
• jún 2018 – 2. miesto v semiﬁnále GPX
v šachu v kategórii chlapcov do 8 rokov.
Lukáš Blaško (5.A):
• máj 2018 – účasť na majstrovstvách EÚ
v Rapid šachu a Blitz šachu mládeže.
Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev
žiakov, žiačok a študentov a študentiek hostil
v dňoch 27. – 28. 3. 2018 Martin. ZŠ reprezentovali: Lucia Ševčíková, Silvia Šamajová,
Lukáš Blaško a Ondrej Ševčík. ZŠ Clementisova KNM obsadila 23. miesto. Zúčastnilo sa
57 družstiev.
Mgr. Ľubomír Ševčík

kov od udelenia patentu. Niekto ju skladá
celé dni, iný pár sekúnd.
Aj žiaci ZŠ Clementisova zložia celú Rubikovu kocku. V školskom roku 2017/18 sa
to podarilo žiakom: Samuel Hájnik (9.A),
Ľubomír Bojda (9.A), Samuel Jakubčík (9.A),

Matúš Marec (9.C), Andrej Vasil (9.C),
Šimon Kuchár (7.C), Lucia Ševčíková (6.B).
Jednoznačne najlepším v skladaní Rubikovej kocky v ZŠ Clementisova bol Samuel
Hájnik, ktorý zvíťazil časom 25,8 sek.
Mgr. Ľubomír Ševčík

Mažoretky Asanka z KNM získali nomináciu na túto postupovú
súťaž po výborných výsledkoch
na Majstrovstvách Slovenka
2018 v Hlohovci a opäť nesklamali. Získali 4 tituly a do top
šestky sa dostali:
I. Vicemajster Európy – mini ﬂag
senior
II. Vicemajster Európy – mini
baton kadet
II. Vicemajster Európy – veľká
formácia mix junior
II. Vicemajster Európy – veľká formácia baton senior
4. miesto – mini mix senior
4. miesto – veľká formácia mix senior
5. miesto – sólo baton senior Kristína Stoláriková (34 súťažiacich)
Počas štyroch súťažných dní dievčatá nielen súťažili a tešili sa z úspechov, ale tiež si
pozreli centrum krásnej Prahy, videli zraz

60 tisíc motorkárov Harley Davidson a oddychovali na kúpalisku.
Množstvo zážitkov a medaila na krku budú
ešte dlho pripomínať tieto úspešné majstrovstvá.
Ďakujeme všetkým, čo nás počas celého
roka podporovali.
vedúce súboru
foto: Asanka
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SPOMIENKY
Ani po dvoch rokoch bolesť neutícha
a slza v oku nevysychá.
Veľakrát už slnko zapadlo,
tisíc sĺz nám z oka vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Nikto netušil, čo je žiaľ,
len ten však vie, komu Pán Boh najbližšieho
k sebe vzal.
Zostali už len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu celej našej rodiny.
Dňa 1. 8. 2018 si pripomíname 2. smutné
výročie úmrtia
Ľudovíta SALÁTA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 7. 8. 2018 uplynie rok, odkedy nás
nečakane opustil náš brat
Ľubomír ŠKOLNÍK
Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas
nenahradí toho, čo tak náhle vzal čas.
S láskou spomínajú sestry a brat s rodinami.

Otec, odišiel si rýchlo,
smutný a prázdny je bez Teba život náš,
veríme však, že sa na nás z neba stále pozeráš.
Na to, čím si pre nás bol,
zabudnúť sa nedá,
ale veríme, že v raji nebesky pokoj večný máš,
že si naším anjelom a na Zemi strážiš všetkých
nás.
S veľkou úctou a láskou na Teba myslíme
a 18. júla sme si Ťa pripomenuli ako dobrého
manžela, ocina, dedka a krstného otca.
Vždy Ťa budeme ľúbiť.
Dňa 18. 7. 2018 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a krstný otec
Marián DOLINAJ z Nesluše
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéry
s rodinami, syn s rodinou, krstné deti
a ostatná rodina.

Dňa 20. 8. 2018 si pripomíname nedožité
61. narodeniny manžela, otca a dedka
Vladimíra SUCHÁŇA

Odišla si cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok ostáva otvorená
dokorán.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 16. 8. 2018 si pripomíname 2. výročie
úmrtia
Ivety PALICOVEJ
S láskou spomína manžel a syn Michal
s rodinou.

a 83. nedožité narodeniny mamy, babky
a prababky
Anny SUCHÁŇOVEJ
S láskou a úctou spomína celá rodina.

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala
a tiché spomínanie.
Dňa 26. 8. 2018 uplynie 7 rokov, čo nás
navždy opustil
Jozef BESTVINA
S láskou a úctou na neho spomína manželka
a dcéry s rodinami.

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 26. 8. 2018 si pripomenieme 70. nedožité
narodeniny a zároveň dňa 22. 8. 2018
7. výročie úmrtia manžela, otca, deda
Jána TVRDÉHO z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.

Už niet návratu, ani nádeje,
len cestička ku hrobu nás k Tebe zavedie.
24. 8. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás vo veku
66 rokov navždy opustil manžel, otec,
starý otec, prastarý otec
Martin SAGAN z Kysuckého Nového Mesta
S úctou spomínajú manželka, 3 dcéry,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v spomienkach zostávaš navždy s nami.
Dňa 17. augusta 2018 si pripomíname prvé
smutné výročie, čo nás opustil náš milovaný
otec, starký a prastarký, brat, švagor a krstný
otec
Vincent ŠEVČÍK zo Snežnice.
S láskou spomínajú deti s rodinami, sestra
s rodinou, švagor a švagriné s rodinami,
krstné deti s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
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POĎAKOVANIE
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 28. 6. 2018 sme sa rozlúčili s milovaným
synom, bratom, ujom, priateľom
Ladislavom HAĽAMOM
a zároveň sme si 22. 6. pripomenuli
36. výročie úmrtia manžela, otca
Karola HAĽAMU
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
známym, susedom, priateľom, spolužiakom
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
vdp. dekanovi Holbičkovi a vdp. farárovi
Kazimírovi Divékymu a pohrebnej službe.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína
smútiaca rodina.

OPUSTILI NÁS

Alica ĎURANOVÁ
Aurélia MARKOVÁ
Angela SOBKULIAKOVÁ
Ladislav HAĽAMA
Miroslav MAJTAN
Mária HOLLÁ
Ján HORÁK
Ján BYSTRIČAN
Mgr. Emília KORMANOVÁ
Rudolf HALÚSKA
Elena CAPKOVÁ
Peter HMIRA

NARODENIE DETÍ
Matej Barčák, Lucia Žabková

MANŽELSTVO UZAVRELI

Peter Putyera – Ing. Lenka Matejčíková
Michal Kantorík – Martina Boráková
Marek Fábik – Katarína Beláková
Ján Šmida – Marta Jančigová
Ing. Peter Brodňan – Alžbeta Zichová
Lukáš Hájnik – Miroslava Červencová
Roman Koza – Helena Ježová
Michal Strašík – Ivana Mučková
Andrej Gerba – Ivana Ochodničanová
Michal Kriváček – Ing. Hana Zamcová

Srdce si mal veľké ako svet,
rodine a priateľom pomohol si hneď.
Dňa 8. 7. nás vo veku 64 rokov navždy opustil
Ján BYSTRIČAN
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a všetkým známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina

Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy bude v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 8. 7. 2018 vo veku 78 rokov nás navždy
opustila naša milovaná mama, stará mama
a sestra
Terézia JAROŠOVÁ z Nesluše
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
známym, susedom, priateľom za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína
smútiaca rodina.

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že náš
milovaný manžel, otec, dedko, brat a švagor
Ján PODPLESKÝ z Kysuckého Lieskovca
zomrel dňa 8. 7. 2018 vo veku 65 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom
a známym za slová útechy, kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke.
Zároveň ďakujeme p. farárovi, organistovi
a spevákom v Ochodnici za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina.
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke
s Auréliou MARKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 25. 6. 2018 vo veku
89 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina, dcéra, zať
a vnúčatá.

Zvesti

† 83 rokov
† 89 rokov
†100 rokov
† 49 rokov
† 64 rokov
† 73 rokov
† 79 rokov
† 64 rokov
† 68 rokov
† 84 rokov
† 83 rokov
† 52 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 18. 8. 2018 uplynie 6 rokov, čo nás
navždy opustila drahá manželka, matka,
starká a prastarká
Perga MEČÁROVÁ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manžel a dcéry
s rodinami.

INZERCIA
 Predám záhradku s poschodovou chatkou v Povine. Plocha
záhradky je 360 m2, pôdorys chatky 24 m2 + terasa. Pozemok
vysporiadaný. Informácie na č.t.: 0910/793 390
 Dám do prenájmu 1-izbový byt v KNM. Kontakt: 0948/466 085
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Správne znenie tajničky z čísla 7/2018
znie: „… vstúpi osud do cesty.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Štefan Dostál, Matice slovenskej 790, KNM – 6,00 €, 2. PhDr. Katarína Gibalová, Clementisova 1033,
KNM – 5,00 €, 3. Mária Štiaková, KoStin, Avril,
Bonn,
asesor

patriaci
Anabele

menského 1140, KNM – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy
14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne
predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 8/2018 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Re-

1. časť
tajničky

ruský
maliar

polovica

opica
(zried.)

okvetný
lístok

ferát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv.
14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 8. 2018.

strýko

vedno

hliník
(zn.)

lesný
kopytník

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský
starší
(skr.)
Eastern
Time

2. časť
hrôzovláda
tajničky

nemeriame
stopkami
mužské
meno

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

cudzie
ženské
meno

prestávka
český
súhlas
súkvetie
obilnín

kachle

nemecké
mesto

popevok

prvá žena

jelenica

dym

decht
(hovor.)

žrď
na voze

grécke
písmeno
tankový
pluk

51
(rím.)

otravné
látky
rímska
minca

určité

3. časť
tajničky

napríklad
(skr.)

prísediaci
na súde

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



čo,
po česky

erbium
(zn.)

Publilius Syrus: Mŕtvemu … dokončenie v tajničke krížovky

8


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

8

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2018 znie: „biológia“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Adamko Karcol, Neslušská cesta 902, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod.
do 17.00 hod., najneskôr do 31. 8. 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. 8. 2018,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

1. Zuzana (dom.).
2. Premena.
3. Patriaci Zolovi.
4. Zberania.
5. Nadhlavník.
6. Vretenica.
7. Chemický prvok (Zn).
8. Drahý kov.

Zaslaním správneho znenia tajničky dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov
nájdete na webovom sídle mesta.
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Patrónom KNM je sv. Jakub. Takže i najznámejšie letné podujatie nesie jeho názov. Jakubovské
hody sa konali posledný júlový horúci víkend.
Ulice i námestie zaplnili občania mesta a tešili
sa na sprievodný program, tovar v stánkoch,
chutné dobroty a atrakcie v podobe kolotočov
a pod. Hody ich snáď nesklamali, veď nechýbali
tradičné stánky s perníkmi, cukrovou vatou či
pečenými mäsovými dobrotami a chladeným
pivom. Na námestí bolo niekoľko trhovníkov
s remeselným tovarom, medzi ktorými mali
svoje stanovište i naši drotári.

A kolotoče? Tie tento rok naozaj boli všakovaké, extrémne, klasické i pre tých najmenších
nezbedníkov.
Slávnostné otvorenie Jakubovských hodov
sa konalo o 11. hodine na námestí. Na pódiu
Klaudia Portašíková a Michal Bohúň privítali
zástupkyňu primátora mesta Ing. Janu Svrčkovú a starostov z partnerských miest, poľského Gogolinu Joachima Vojtalu, z českého
Jablunkova Jiřího Hamroziho.

Otvorenie si nenechali ujsť ani poslanci mestského zastupiteľstva. Na úvod krásne prežitie
hodových dní popriala všetkým zástupkyňa
primátora. Podobne pozitívne príhovory mali
i predstavitelia partnerských miest, pochválili
počasie, pestrý program a slávnostne naladených ľudí. Podujatie rezkou nôtou otvorilo úžasné predstavenie folklórneho súboru Jedľovina.
Ten neodmysliteľne patrí ku koloritu mesta.

Každú nasledujúcu hodinu sa predstavil iný
hosť z mesta, okolia aj zahraničia. Obedňajší
čas patril vystúpeniu Dychovej hudby Nová
Kysučanka. Tú vystriedali ďalšie kysuckonovemestské súbory – mažoretky Asanka, tanečná
skupina Terra a Niagara či Vajčovské spievanky. Hudobne nadané deti s heligónkami, ktoré
robia pekné meno mestu po celom Slovensku
aj za hranicami, sa predstavili v ďalšom bode
programu pod vedením svojej pedagogičky Jarky Jelínkovej. Predstavenie, ktoré sa začalo po
tretej hodine, patrilo deťom. Divadlo Babadlo
z Prešova priviezlo do mesta rozprávku Hopsa,
horsa, zem otvor sa! Deti so zaujatím sledovali
herca a dozvedeli sa, či je rozum a šikovnosť viac
ako sila a či je možné zvíťaziť nad zbojníkmi.

Z Krásna nad Kysucou prišli hudobníci, ktorí
nadelili divákom zmes rockových a popových
piesní od známych spevákov. Skupina Tribute
of Rock Band je na scéne už 7 rokov. Medzitým
v Kostole sv. Jakuba prebiehal koncert domáceho zboru SHEMA s Arthurom Thomasom
z Katovíc (PL).
Podvečer fantastickú atmosféru navodila skupina Balkansambel. Exotický názov výstižne charakterizuje ich prístup k hudbe. Do nášho mesta priviezli muziku plnú zvukov orientálnych
balkánskych nástrojov. Poľské mesto Gogolin
pre Kysučanov malo darček v podobe koncertu
umelca Arthura Thomasa, ktorý naservíroval
divákom klasické piesne.
Headlinerom hodového programu bola skupina
Peter Bič Project. Preplnené námestie v príjemnej večernej atmosfére patrilo známej slovenskej skupine. Tá dostala poslucháčov do varu
bez ohľadu na vek. Viac ako hodinový koncert
patril k tomu najlepšiemu, čo sobota ponúkla.

Zahanbiť sa nedala ani skupina, ktorá bola bodkou programu prvého dňa. Svetové hity v unikátnom štýle spojením zvuku cimbalu a huslí
predstavila skupina Cimbal Brothers. Rozihrali
každú žilku v ľuďoch, ktorí si prišli tento koncert užiť.

Slávnostnú hodovú omšu v nedeľu o 11. hodine celebroval Mons. prof. ThD. Marián Šuráb
v hornom kostole. Milovníkov
heligónky a ľudových piesní
potešilo vystúpenie, ktoré sa
konalo v nedeľné poobedie
opäť na námestí.
Vlasta Mudríková sa snaží
zachovať kysucké piesne, a tak
svojou tvorbou
ulahodila nejednému poslucháčovi.
Z neďalekej Novej Bystrice zavítali členovia folklórneho súboru Bystrica, ktorí predviedli svoj
hodinový program plný spevu, hudby a tanca.
Populárnou kysuckou skupinou prezentujúcou
ľudovú tvorbu sú Vrchári. Tí prišli na rad v nedeľu o 14.30 hod. Po nich prišla skupina Tempers a Fatranská muzika. A kto mal stále málo
hudby, ten si vypočul ešte koncert kapely Funky
Emotions, ktorá zahrala funky, disco i soul.

A na záver jeden milý postreh. Niekoľko občanov sa na hody vyﬁntilo do oblečenia, ktoré
pripomínalo ľudové vyšívané kroje. Mohli ste
medzi stánkami stretnúť i celú krojovanú rodinku a takýto tovar nechýbal ani v ponuke trhovníkov. Teším sa, čím nás hody prekvapia o rok.
D. Š.
Foto: D. Š., Milan Palčisko, MKŠS
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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

1.6. – 31.8. 2018
YCčko v pohybe
Pohybový projekt OZ Sytev.
1. 6. – 31. 12. 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 auguste vystavuje Dušan
Kopták.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 7. – 31. 8. 2018
Mestská knižnica KNM
Leto s… Thomasom Brezinom
Súťaž pre všetky deti, ktoré v letných mesiacoch prečítajú akúkoľvek knihu Thomasa
Brezinu.
1. 7. – 31. 8. 2018
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
15. ročník súťaže v riešení hádaniek a tajničiek. Hárok s letným lúskaním si môžete
vyzdvihnúť v knižnici a správne znenie priniesť do konca mesiaca august.
1. 7. – 23. 9. 2018, 8.00 – 16.00 h.
Kaštieľ Radoľa
Sklený svet
Výstava sklených výrobkov a dekorácií
z tvorby sklára Petra Dolinaja z Valašskej
Belej.

1. 8. – 31. 12. 2018
Mestská knižnica KNM
Klub Magnus
Súťaže a hry spojené s knihami a čítaním pre deti od 0 do
15 rokov. Prihlasovanie a viac informácií
v knižnici.

18. 8. 2018, 10.00 h.
ihrisko pri Spojenej škole, Nábrežná ulica
O pohár primátora mesta
25. ročník súťaže v hasičskom športe
o putovný pohár primátora mesta KNM.
O 10,00 h. – muži a ženy, 10,30 h. – chlapci
a dievčatá
Súťaž sa nesie aj v znamení osláv 140. rokov založenia DHZ v KNM.

4. 8. 2018
Javorníky, Kysucká vrchovina
8. ročník Spomienkovej 50tky.

25. – 26. 8. 2018
Nízke Tatry
Prechod cez Kráľova hoľa, Veľká Vápenica,
Liptovská Teplička

5. 8. 2018
Javorníky
Lazníckymi osadami Nesluše
5. 8. 2018, 9.00 h.
Včelnica Povina
Včelárska nedeľa
ZO Slovenského zväzu včelárov v KNM pozýva svojich členov. Včelári môžu na tomto stretnutí prezentovať svoju tohtoročnú
úrodu a zúčastniť sa odbornej prednášky.
12. 8. 2018
Chočské vrchy
Turistika do Prosieckej a Kvačianskej doliny, na Prosečné
17. 8. 2018
Lunochodecký výstup
Spomienkový „lunochodecký“ výstup na
Vreteň, 18. ročník

27. 9. 2018, 19.30 h.
Dom kultúry KNM
Besame Mucho
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji.
Divadelná hra Stanislava Štepku v podaní
Radošinského naivného divadla.
vstupné: 16 €

Výstava fotoklubu
6. – 31. 8. 2018
Dom kultúry KNM
Výstava fotograﬁí členov Fotoklubu Jablunkov.
Vernisáž sa uskutoční 6. 8. 2018 o 16,00 hod.

29. 9. 2018
ihrisko na sídlisku Kamence
Najlepší kysucký guláš
Súťaž vo varení gulášu.
Podrobné pravidlá prinesieme v ďalšom vydaní Zvestí KNM.
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