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Babylon naservíroval
Blbca na večeru
Divadelný súbor Babylon má za sebou
už niekoľko úspešných premiér, medzi
ktoré sa zaradilo aj predstavenie Blbec
na večeru. Herci začali túto hru nacvičovať už v októbri, kedy sa zhodli na tom,
že doplnia svoje zinscenované žánre aj

viac na str. 11

Jubilujúca Jedľovina

O troch prasiatkach

V roku 1957 vznikol folklórny súbor
Jánošík s cieľom uchovať pre ďalšie generácie ľudové tradície, piesne a tance.
Jeho zakladateľom bol Róbert Miho.
Postupne sa rady spolupracovníkov rozširovali a celých 15 rokov pracoval súbor
pod vedení Róberta Mihu. V roku 1972
sa vedenia súboru ujal Mgr. Pavol Cienik
a folklórny súbor premenoval na Jedľovina. Pod týmto názvom funguje dodnes
a píše si už svoju 60-ročnú históriu.
A veru šesťdesiatku treba riadne osláviť,
preto si členovia súboru pre svojich fanúšikov pripravili galaprogram s názvom

Moderné spracovanie rozprávky v hravej
a nápaditej podobe s veselými pesničkami a prispôsobenými textami z pera pani

viac na str. 6

viac na str. 11
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO
Na rokovaní MsZ dňa 15. 6. 2017 bolo
okrem iného schválené zadanie Urbanistickej štúdie Kysucké Nové Mesto, Kamence – východ pre potrebu podrobnejšieho riešenia tohto územia, ktoré je podľa platnej
územno-plánovacej dokumentácie nášho
mesta určené na rozvoj bývania. Predmetné
územie sa nachádza na východnom okraji
sídliska Kamence a je určené na výstavbu nových bytových domov, občianskeho
vybavenia a verejnej zelene. V stručnosti
uvediem hlavné riešenia a ciele tejto „Urbanistickej štúdie“, ktorými sú: navrhnúť
podrobnejšie optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie pozemkov
a navrhovaných stavieb v súlade s platným
územným plánom mesta, riešiť umiestnenie stavieb bytových domov na jednotlivých
pozemkoch, umiestnenie objektov občianskeho vybavenia a stanoviť podmienky pre
prevádzkovanie základnej občianskej vybavenosti. Rovnako sa budú v štúdii riešiť
plochy verejnej zelene vrátane detských ihrísk a drobnej architektúry a veľmi dôležité
bude stanovenie výškovej hladiny navrhovanej zástavby a tiež trasovanie obslužných
komunikácií, peších a cyklistických chodníkov a umiestnenie verejných priestranstiev
a parkovísk pre motorové vozidlá. Samozrejme, pred schválením tejto štúdie v MsZ
bude tento dokument zverejnený a daný na
pripomienkovanie orgánom štátnej správy
a verejnosti.
Občanov mesta by som chcel informovať
o prebiehajúcich rokovaniach na Vyššom
územnom celku v Žiline o trasovaní Kysuckej cyklotrasy. Z Ochodnice bude táto najpravdepodobnejšie viesť popri železničnej
trati až ku chránenej lipke, teda nepôjde

po existujúcej komunikácii, ktorá smeruje
do Škorčia. Sú dve riešenia kadiaľ by mala
ísť od lipky, prvé je, že sa nasmeruje doľava po spevnenej ceste okolo vybudovaného
súkromného jazierka a následne k nábrežiu
rieky Kysuca, alebo od lipky bude lemovať
existujúcu komunikáciu okolo súkromného pozemku KLF – energetika až k sídlisku
Kamence, potom doľava pozdĺž vodného
toku „Vejár“ až k nábrežiu rieky. Ďalej pôjde
už len po hrádzi až k supermarketu „LIDL“,
následne ponad cestu III. triedy a opäť po
hrádzi okolo čističky až do Rudiny, Rudinky a Brodna. Snahou je tam, kde je to možné, vyhnúť sa existujúcim komunikáciám.
K rokovaniam o trasovaní tejto cyklotrasy
boli pozvaní aj predstavitelia Železníc SR,
Slovenského vodohospodárskeho podniku
a Národnej diaľničnej spoločnosti, lebo sú
to oni, ktorí sú v prevažnej miere majitelia
alebo správcovia pozemkov, kadiaľ povedie
cyklotrasa. Treba povedať, že rokovania sa
len začali a bude potrebné vyriešiť mnoho
problémov, napr. ako bude vyriešené vysporiadanie pozemkov. Železnice SR konštatujú, že minimálna vzdialenosť vedenia
cyklotrasy od osi koľaje musí byť 4–5 m,
pričom bude potrebné uvažovať aj so zabezpečením určitých bezpečnostných opatrení.
Predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku sa vyjadrili, že cyklotrasu je
možné viesť po hrádzi vodného toku Kysuca
tak, aby sa nezužoval tento priestor, ktorý
je potrebný na údržbu a aby sa uvažovalo
aj s tým, že bude využívaná aj ich údržbovými strojmi. V našom obvode v miestach
štyroch vodných tokov (potokov), ktoré sa
vlievajú do Kysuce, sa cyklotrasa bude riešiť nie zatrubnením, ale výstavbou malých

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Podľa bodu číslo 11 programu zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v KNM, ktoré sa
konalo 15. júna, rokovali poslanci o použití
finančného prebytku hospodárenia za rok
2016. Prítomní poslanci schválili návrh
vo výške 842 tisíc euro na nasledovné investičné akcie:
Dofinancovanie projektu z eurofondov
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu (200 000 €), spoluúčasť na projekte
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského (156 400 €), výkup pozemkov pod plánované komunikácie Hurbanova, Kukučínova, Dolinský potok a Oškerda (20 000 €),
nákup nadstavby na vozidlo na čistenie
komunikácií (110 000 €), scénické osvetle-

nie sály domu kultúry (30 000 €), spevnené
plochy pri bytových domoch (30 000 €),
prípravná dokumentácia pre komunikácie Ku lipke, Kukučínova a Neslušská cesta (18 000 €), rekonštrukcia komunikácií
a ich častí Clementisova, Pivovarská, Bottova, Štúrova (170 000 €), rekonštrukcia
chodníkov a ich častí (Nábrežná, Dolinský
potok a Dubská cesta (80 000 €) a na spolufinancovanie projektu z Európskych fondov
v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom
Parkovisko Ul. Komenského (27 500 €).
Zaujímavá informácia odznela i v záverečnom bode Rôzne, kde primátor mesta
Ing. Ján Hartel informoval prítomných poslancov i divákov sledujúcich prenos zo za-

lávok s takou šírkou, aby po nich nemohli
jazdiť motorové vozidlá. Predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti zatiaľ len prisľúbili zaslať aktuálne trasovanie diaľnice
D3 v úseku Brodno – Dunajov, vrátane prístupových ciest k výstavbe diaľnice, aby sa
predišlo možnej kolízii plánovanej cyklotrasy. Z tohto vidieť, že rokovania sa len začali,
ale je dôležité, že sa vôbec začali a ako som
sám videl, všetci účastníci týchto stretnutí
majú enormnú snahu o vybudovanie tak
dlho očakávanej Kysuckej cyklotrasy.
Na záver by som chcel občanov nášho mesta, ale hlavne vodičov motorových vozidiel
upozorniť na zmenu organizácie statickej
dopravy na Ul. 1. mája, ktorá súvisí so zmenou parkovania (státia). Sú nanovo nainštalované zvislé dopravné značky doplnené vodorovnými. Zmeny spôsobu státia sú dané
jestvujúcimi šírkovými pomermi tejto ulice.
Systém parkovania a rozmer jednotlivých
stojísk bolo nutné prispôsobiť z bezpečnostného hľadiska tak, aby nedochádzalo
k ohrozeniu chodcov a zároveň, aby zostala zachovaná šírka komunikácie minimálne 3 metre. Preto sa práve z tohto dôvodu
na niektorých miestach tejto ulice zmenilo
parkovanie zo šikmého na pozdĺžne.

sadnutia o rozpracovaných investičných
akciách a projektoch v našom meste:
O
 bnova komplexu MŠ 9. mája – práce
sú v miernom sklze oproti plánovanému
harmonogramu nie zo strany mesta, ale
dodávateľa. Celkový rozpočet projektu
je 184 000 €, z toho budú prostriedky
z mesta predstavovať 10 000 €.
P
 rístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského – v polovici apríla mesto
podalo žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (NFP), projektový zámer pri
posudzovaní komisiou získal kladné
hodnotenie. Náklady na projekt budú
640 000 €, suma 156 400 € bude predstavovať spolufinancovanie.
Z
 hodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu KNM – zmluva o NFP je

Zvesti
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Monitorovanie úrovne
vzdelávania
Dňa 5. apríla 2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave
uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov
9. ročníkov základných škôl z predmetov
matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Zapojených bolo 36 535 žiakov zo 1 437 základných škôl SR.
Priemerná úspešnosť testu z matematiky
bola 56,4 %. Žiaci našich základných škôl
dosiahli priemernú úspešnosť až 67,06 %.

Letný výpožičný čas
Mestská knižnica KNM oznamuje svojim
stálym čitateľom, že v letných mesiacoch
júl a august je podľa platného Knižničného

Nové vitríny
Možno ste si už všimli, možno nie, v našom
meste pribudli nové vitríny. Budú slúžiť na
informovanie občanov o podujatiach a udalostiach
v
meste
a tiež sa tu
budú vyvesovať úradné oznamy. Jedna
vitrína je
osadená
na Belanského ulici
pred supermarketom COOP
Jednota, druhá na sídlisku Kamence pred
samoobsluhou COOP Jednota a tretia
v časti Dubie. Týmto spôsobom chceme
vychádzať v ústrety občanom a včas ich
o všetkom informovať.

Zvesti

Projekt bude financovaný z Interreg
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika a hlavným
partnerom je poľské mesto Lodygowice.
Výdavky projektu sú vo výške 189 380 €,
z toho vlastné náklady predstavujú
10 000 €.
 Areál polikliniky v KNM – termín realizácie sa posunul z dôvodu riešenia systému parkovania a rámp pri vjazde do
areálu. V týchto dňoch prebieha verejné
obstarávanie, s prácami bude možné začať hneď po vydaní stavebného povolenia. Rekonštrukcia areálu predstavuje náklady vo výške 304 500 €, mesto prispeje
sumou 152 000 €.

Tréningové ihrisko s umelou trávou – zatiaľ prebiehajú stavebné práce

na spodnej stavbe. Momentálne sa rokuje
s dodávateľom umelej trávnatej plochy.
Náklady na výstavbu ihriska sú vo výške
563 300 €, 413 300 € je suma, ktorú vynaloží mesto z vlastných prostriedkov.

O ďalších bodoch rokovania zastupiteľstva
píše vo svojom príspevku prednosta mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo na strane 2.

Priemerná úspešnosť testu zo slovenského
jazyka a literatúry bol 61,2 % a žiaci z troch
ZŠ v našom meste mali priemernú úspešnosť 67,73 %. Zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM sa
v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov v predmete matematika najviac darilo
žiakom ZŠ Clementisova a v predmete Slovenský jazyk a literatúra žiakom zo ZŠ Dolinský potok.
Výsledky žiakov v Testovaní 9 sú v našom
meste už dlhodobo nad celoslovenským

priemerom. Všetkým žiakom gratulujeme
a prajeme im veľa úspechov na stredných
školách, ktoré si vybrali. Poďakovanie patrí
riadiacim zamestnancom ako aj pedagógom za ich zodpovedný prístup k príprave
žiakov na dôležité celoslovenské testovanie.
Výsledky ZŠ z jednotlivých predmetov sú
zverejnené na webovom sídle NÚCEM Bratislava: http://vysledky.nucem.sk/
D. Š.

a výpožičného poriadku upravený výpožičný čas nasledovný:
Oddelenie pre dospelých:
PO–PI: 09,00–17,00 hod.
SO, NE, sviatky: zatvorené

Oddelenie pre deti a mládež:
PO–PI: 10,00–17,00 hod.
SO, NE, sviatky:
zatvorené

Najkrajšie zvieratko
Alfa
V májové víkendové popoludnie sa okolie
Centra voľného času v KNM zaplnilo zvieracími miláčikmi na súťažnej
prehliadke Miss
zvieratko. Súťaže sa zúčastnili
deti so psíkmi,
mačičkami, zajačikmi, škrečkami
a korytnačkou.
Porota v zložení
p. MVDr. Zuzana
Bobáková,
Evka Struhárová
a jeden zástupca rodičov oboznámila deti
s kritériami súťaže. Pani doktorka Zuzka
Bobáková vedúca ZÚ CVČ Mladý zoológ
predviedla deťom ukážku agility so psíkom
Škuľkom. V súťažnej prehliadke každé dieťa
predstavilo svojho miláčika, ako sa volá, aká
je rasa, čo žerie, jeho vek a nechýbala ani

vtipná príhoda, ktorá nás všetkých pobavila. Porota hodnotila šikovnosť, poslušnosť,
vzhľad zvieratka a samozrejme si preverila
aj znalosti samotného majiteľa. Počas sčítavania bodov
sa mali možnosť deti pýtať
pani doktorky
otázky, ktoré
ich zaujímajú,
pozrieť si chov
ruských toyov
a vyskúšať si
zdolanie prekážok so svojimi psíkmi.
Všetky zvieratká boli ocenené vecnými odmenami, no
najviac bodov a titul MISS zvieratko 2017
si opäť odniesla Karin Buryová so psíkom
Alfa.
Všetkým srdečne blahoželáme, ceny pre súťažiacich zabezpečilo CVČ KNM a obchod
KORELA.
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podpísaná, verejné obstarávania na stavebnú časť i technológiu sú zrealizované,
čaká sa na predloženie dokladov dodávateľov jednotlivých častí a následnú kontrolu. Tento značne nákladný projekt je
plánovaný vo výške 2 233 000 €, mesto
bude musieť prispieť čiastkou 120 000 €.

Modernizácia odborných učební
ZŠ Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok – projektové zámery jednotlivých projektov získali kladné hodnotenia
a v súčasnosti sa kompletizuje žiadosť
o NFP. Celkové náklady na projekty pre
tri školy predstavujú sumu 278 049 €,
spolufinancovať ich budú školy vo výške
14 900 €.
P
 arkovisko Ul. Komenského – v týchto týždňoch sa pripravuje zmluvu o NFP.

i
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Olympionik v našom
meste
V utorok 30. mája sa na mestskom štadióne
uskutočnilo krajské kolo súťaže Hľadáme
nových olympionikov. Otvorenie pretekov
bolo spojené s úžasným zážitkom. Organizátori a primátor mesta Ing. J. Hartel privítali
na podujatí Mateja Tótha, olympijského víťaza v chôdzi na 50 km. Matej Tóth sa prihovoril
pretekárom, povzbudil ich a poprial im veľa
úspechov v športovej činnosti. Veľkým zážitkom pre všetkých bolo spoločné fotografovanie. Aj keď návšteva Mateja Tótha bola časovo
obmedzená, na chvíle strávené s ním na našom
štadióne budeme dlho spomínať. Veď kedy
najbližšie zavíta do KNM olympijský víťaz
v atletike? Samotné preteky sa začali behom
chlapcov na 1 000 m, pokračovali behom dievčat na 600 m. Po dlhších tratiach bežali chlapci a dievčatá 60 m. Preteky priniesli množstvo
zaujímavých súbojov a aj kvalitných výkonov,
napr. Šimon Rebidáš, víťaz v behu na 1 000 m,
dosiahol piaty najrýchlejší čas (3:05,9) 12-ročných chlapcov na Slovensku v histórii. Nás ako
organizátorov teší, že sa presadili aj pretekári zo škôl KNM. Na stupeň víťazov vystúpili

Keď knižnica prišla
k nám
V rámci spolupráce s Mestskou knižnicou
KNM a Centra sociálnych služieb Fantázia
Horný Vadičov navštívili pracovníčky knižnice zariadenie v Hornom Vadičove. Cieľom
ich návštevy bola prednáška o najznámejších
svetových náboženstvách ako sú kresťanstvo,
judaizmus, islam, budhizmus a pod., ktorú
prezentovali prostredníctvom interaktívnej
tabule v spoločenskej miestnosti. Prednáška
bola pripravená pútavou formou, jej súčasťou
bol krátky náboženský vedomostný test o zís-

Echo mesiaca
Občania sa pýtajú na zvláštnu stavbu pri domove
dôchodcov na Štúrovej ulici. Stanovisko podáva
prednosta mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo:
„Ide o Realizáciu sanačného vrtu a dvoch infiltračných vrtov. Uvedené vrty slúžia k sanácii environmentálnej záťaže. Cieľom sanácie
tejto záťaže je odstránenie znečisťovania
alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich
látok v podzemnej vode na úroveň akcepto-

L. Martiška (druhý na 1 000 m), J. Trnovec
(druhý na 60 m), D. Kuric (tretí na 60 m),
D. Žilková (druhá na 60 m) a v súťaži družstiev
ZŠ Nábrežná (2. miesto). Najlepší jednotlivci
v behu na 60 m, 600 m, 1000 m, ako aj najlepšie družstvá (hodnotil sa najlepší výsledok
školy z 1000 m chlapcov a zo 600 m dievčat)
získali medaily, diplomy a poháre. Družstvá
boli odmenené hodnotnými poukážkami
na nákup športového materiálu. Ceny venoval
Slovenský atletický zväz. Prví traja pretekári
z každej disciplíny postúpili na celoslovenské
finále súťaže do Dubnice.
Milan Slivka

Po otvorení pretekov na mestskom štadióne
zavítal Matej Tóth do ZŠ na Clementisovej

ulici. Pozvanie prijali aj hostia, ktorí škole pomáhajú: Ing. Ján Hartel, Ing. Marián Mihalda,
Ing. Miloš Ševec PhD., Mgr. Juraj Čierňava,
Patrik Varoš a Peter Tichý. Dôvodom vzácnej
návštevy bol výber školy do Akadémie Mateja
Tótha za kysuckonovomestský okres.
Nedá sa opísať atmosféra, ktorá pri príchode
Mateja zavládla v škole. Začalo to neuveriteľným spontánnym potleskom detí. Matej porozprával o detstve, ako začínal, ako na sebe
tvrdo pracoval a aké pocity prežíval pri získaní zlata na OH a MS. Medailu z OH si deti
mohli poťažkať, popozerať. V tom vidí Matej
veľkú cenu zlatej medaily, že motivuje ďalšie
deti aj dospelých ľudí aktívne športovať. Odpovedal na zvedavé otázky žiakov a po celý
čas vyžarovala z neho pokora, pokoj a múdrosť. Jednoducho človek a športovec s veľkým
srdcom.
Na záver Vás prosíme, pridajte sa k nám a začnite behať za Športovú akadémiu M. Tótha
v KNM. Pomôžete nám obstáť v súťaži a pomôžete aj sebe. Ďakujeme. Registrácia a podmienky súťaže na www.dobrybeh.sk .
ZŠ Clementisova

kaných informáciách. Záujem o prednášanú tému
sa v závere prejavila v diskusii, v ktorej klienti kládli prednášajúcim mnohé
doplňujúce otázky hlavne z témy kresťanstva.
Príjemným prekvapením
pre prijímateľov sociálnych služieb bola možnosť vypožičať si knihy
s náboženskou tematikou, ktoré pracovníčky
knižnice priniesli priamo do zariadenia. Dali
tak možnosť vypožičať si knihy všetkým, kto-

rí zo zdravotných dôvodov nemôžu knižnicu navštíviť. Touto
cestou sa Centrum sociálnych služieb Fantázia Horný Vadičov
chce poďakovať Mestskej knižnici KNM
v mene všetkých prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov
zariadenia za ochotu, ústretovosť a milý prístup. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Lucia Maršalová, Mgr. Iveta Krasuľová

vaného rizika. Zdroj znečistenia
podzemnej vody sa má nachádzať
v bývalom areáli KLF, pričom sa má
šíriť v smere prúdenia podzemnej
vody. Mesto KNM dalo Štátnemu
geologickému ústavu súhlas k uvedenej činnosti s tým, že trávnatý
terén bude daný do pôvodného
stavu – zásyp pôvodnou zeminou so zhutnením, zarovnaním
do okolitej úrovne trávnika, odstránenie ka-

meňa a nadbytočnej zeminy
a nahradenie poškodených
a vyrúbaných kríkov a drevín.
Pripomínam, že Štátny geologický ústav vykonal v našom
meste už niekoľko hydrogeologických vrtov a zatiaľ vždy
dodržal všetky podmienky
a pripomienky dané mestom
a pozemok dal vždy do pôvod-

Stretnutie po rokoch

ného stavu.“

a pán Kasaj. Táto trieda je
pekným príkladom toho,
že v našom meste sa naďalej udržujú tradície
stretávania sa študentov
i po mnohých desaťročiach.
Ján Bystričan

Dňa 3. 6. 2017 sa konalo stretnutie bývalých spolužiakov Strednej školy priemyselnej v Kysuckom Novom Meste. Maturovali
v roku 1974, stretli sa teda po krásnych
43 rokoch. Do reštaurácie okrem 11 žiakov
prišli i traja pedagógovia, triedna učiteľka
pani Šiková, ďalej pani učiteľka Szíjjártóvá
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Na štvrtok 22. 6. sa predškoláci z hroznovej
a slivkovej triedy z MŠ Litovelská tešili už veľmi dlho. Nečudo, čakal ich koncoročný výlet.
O ôsmej už nasadali do autobusu smer Vychylovka – Kysucký detský les – náučný chodník.
Po príchode na miesto deti s chuťou zjedli
rožteky, nabalené tetami kuchárkami, osvie-

Predškoláci si prevzali
osvedčenia
Dňa 26. 6. si predškoláci z MŠ na Ulici 9. mája
slávnostne preberali Osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania z rúk primátora mesta
Ing. Jána Hartela v obradne sieni MsÚ. V úvode
riaditeľka MŠ PhDr. Elena Gavláková všetkých
privítala a vo svojom príhovore vyzdvihla ocho-

Skvelé úspechy
Vo štvrtok 8. júna v kongresovej sále Úradu
Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov stredných
škôl zapojených do rôznych súťaží. Slávnostné vyhodnotenie otvoril Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja.

Kysucké talenty
Kysucké talenty boli prehliadkou umenia najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy v KNM. Koncert sa uskutočnil v koncertnej
sále ZUŠ v utorok 6. júna. I keď do programu
nemohli byť zaradení všetci žiaci, ktorí počas
školského roku 2016/2017 získali ocenenia
na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, vystúpili aspoň zástupcovia z každého odboru: Dorotka Palaťková získala strieborné pásmo na súťaži Klobucké husličky,
Marek Čulák v speváckej súťaži Vokálna jar
a Vaneska Remišová bronzové pásmo v akordeónovej súťaži v Kremnici. V speváckej súťaži
Vokálna jar sa výborne umiestnila Nella Chovaňáková a Aneta Špircová, v medzinárodnej

žili sa vodičkou a už ich čakali dvaja
ujovia lesníci, ktorí ich sprevádzali
celým chodníkom. Deti si vtipnou,
zábavnou formou na rôznych stanovištiach vyskúšali, aké zmysly potrebujú zvieratá na život v lese, kto škodí
stromom, vyhľadávali zvieratká, dozvedeli sa
o kolobehu vody v prírode. Smelosť a obratnosť si vyskúšali zbieraním a hádzaním šišiek
tu p. primátora za
účasť na tomto akte,
poďakovala rodičom
za ústretovú spoluprácu. Potom triedne
učiteľky postupne
predstavovali jednotlivých predškolákov,
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ktorí prijímali osvedčenia i gratuláciu z rúk p. primátora. Aj
pán primátor sa deťom prihovoril a poprial im veľa úspechov
v škole. Slávnostný akt ukončili
predškoláci zaspievaním Hymny
predškolákov.
Angela Slivková

V súťaži Mladý slovenský vedec zvíťazil Filip
Fábik (III. C). V zaujímavej práci poukázal
Filip na unikátne regeneračné schopnosti
axolotla mexického (druh mloka) a následne
na možnosť využitia týchto schopností v budúcnosti na riešenie zdravotných problémov
ľudí. Pekný úspech dosiahli Martina Balátová
a Laura Janíčková (obe III. B). V súťaži Môj
originálny čitateľský denník obsadili v silnej

konkurencii druhé miesto. Ocenenia im odovzdali Juraj Blanár a Eva Rovňanová, riaditeľka odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja.
Oceneným žiakom blahoželáme a ďakujeme
za výbornú reprezentáciu nášho gymnázia.
Súčasne ďakujeme ich učiteľom za vynaloženú prácu, potrebnú na ich prípravu.
Mgr. Milan Slivka

literárnej súťaži získala hlavnú cenu
MŠ SR Petronela Lukáčová, Matúško
Hodas výborné umiestnenie na akordeónovom festivale a na MAS Poprad
Martin Kršák či Denis Marco Dubjel. Bojnická perla je spevácka súťaž,
kde strieborné pásmo získala Nina
Kavacká a 1. miesto Lucia Špircová.
Brass trio zahralo Mozartovu abecedu ako
víťaz súťaže v komornej hre žiakov a heligónkový súbor ako víťaz akordeónového festivalu
v rytme rôznych hudobných žánrov. Na záver
vystúpili so scénickým tancom žiačky tanečného odboru, ktoré získali 3. miesto na súťaži
Umenie v pohybe.
Všetkým úspešným žiakom z jednotlivých odboroch za ich úspechy v záverečnom príhovore

poďakovala riaditeľka
ZUŠ Mgr. Eva Králiková a primátor mesta
Ing. Ján Hartel. Odmenou žiakom bol tiež
potlesk divákov. Riaditeľka ZUŠ sa rozhodla
udeliť ešte jedno ocenenie, a to pedagogičke školy za jej tvorivú prácu
a úspechy žiakov, ktoré dosahujú pod jej vedením. Ocenenou učiteľkou sa stala Mgr. Anna
Vlčková z literárno-dramatického odboru. Jej
zverenci pravidelne siahajú po popredných
priečkach v celoštátnych súťažiach a sprevádzajú mnohé akcie školy a mesta svojimi dramatickými predstaveniami.
D. Š.

ky CVČ Mgr. Kamily Bendovej prevzali vecné odmeny a diplomy. Ocenení boli úspešní
účastníci olympiády z anglického jazyka,
dejepisnej, chemickej, fyzikálnej, biologickej, geografickej a matematickej olympiády.
Odmeny si prevzali aj riešitelia matematickej
súťaže Pytagoriáda. V oblasti športu boli ocenení najaktívnejší jednotlivci ZŠ v meste, naj-

aktívnejšie školy v KNM a najlepšie družstvá
okresného kola atletiky ZŠ.
V kultúrnom programe účinkovali členovia
tanečného štúdia Dreams CVČ pod vedením
Laury Chupáčovej a Edity Ďuranovej, ktorí svojimi vystúpeniami spríjemnili toto dopoludnie.
V záverečnom slove Mgr. Kamila Bendová,
poďakovala pedagógom, ktorí žiakov na tieto
súťaže a olympiády pripravovali nielen počas
vyučovania, ale najmä vo svojom voľnom čase,
členom komisií, ktorí v spolupráci so zamestnancami CVČ prípravu a realizáciu olympiád
a súťaží bez problémov zvládajú už dlhé roky.
Celkom na slávnosť prišlo 215 účastníkov,
z toho 190 detí.

Slávnosť talentov
Slávnostná atmosféra vládla v dopoludňajších hodinách v Dome kultúry v KNM dňa 26.
mája 2017. Stretli sa tu víťazi okresných kôl
postupových súťaží a olympiád, ako aj najaktívnejší športovci ZŠ v meste. Program moderovala Janka Pavlusíková a v úvode sa účastníkom dopoludnia prihovoril prednosta MsÚ
JUDr. Ľubomír Ježo. Vo svojom vystúpení
vyzdvihol húževnatosť, úsilie a vedomosti
prítomných žiakov a učiteľov. Medzi hosťami
boli aj riaditelia ZŠ v okrese.
Žiaci si z rúk Mgr. Ladislava Vendrinského,
vedúceho odb. školstva ako i pani riaditeľ-

do veveričkinho brlôžka,
behom po pohyblivom
chodníku i na preliezkach,
ktoré ich čakali na konci
chodníka. Deťom sa výlet
veľmi páčil a niektorým
ešte viac, pretože to bola ich prvá cesta autobusom.
Dáša Škulcová
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školstvo

Výletníci
vo Vychylovke

Jubilujúca Jedľovina
(pokračovanie zo str. 1)
Rodná kolíska. Pre divákov, ktorí obsadili sálu
domu kultúry do posledného miesta, bola
pripravená honosná oslava ľudového tanca,
hudby a spevu. Celým programom sprevádzali známi herci F. Tulec a V. Papík, ktorí sa
predstavili ako drotár Ondrej z Kysúc a podomový obchodník Dežo. Postupne previedli divákov po folklórnych oblastiach ako je Detva,
Myjava, Horehronie, či Liptov. Ale neostalo
len pri tom, členovia súboru Jedľovina za-

Deň detí plný detí

Kultúra

Prvého júna mali deti sviatok a v prvú júnovú nedeľu si pre ne Centrum voľného času
v KNM pripravilo opäť Cestu rozprávkovým
mestom. Hoci sa toto podujatie organizuje už
desiatky rokov, ešte sa nikomu nezunovalo,
práve naopak. Cesta plná rozprávkových bytostí sa teší veľkej obľube detí a stále je pútavejšia, dlhšia, zaujímavejšia či hravejšia.
Na deti čakal kráľ so svojou kráľovnou, Červená čiapočka i s hladným vlkom, Šašovia,

tancovali a zaspievali typické piesne z danej
lokality a predviedli rozmanitosť slovenských
krojov. Putovanie po folklórnom Slovensku sa
zavŕšilo v rodisku drotára Ondreja na Kysuciach. Tu mali diváci možnosť vrátiť sa o pár
desiatok rokov naspäť a vidieť spôsob života našich predkov a ich každodenné radosti
a starosti. Folkloristi predviedli hrabanie sena
sprevádzané spevom trávnic, ba dokonca boli
prítomní hosťami krstu malého dieťatka na
Kysuciach a ako sa na poriadnu oslavu patrí,
aj tu bolo veľmi veselo. Na tomto galaprograme sa podieľali nielen terajší speváci a taneč-

níci, ale aj tí, ktorí s FS Jedľovina tancovali
pred desiatkami rokov a robili ich priaznivcom radosť. Ich práca a snaženie sa premietli
v spokojnosti divákov a v obrovskom neutíchajúcom potlesku.
Na záver prišli i poďakovania za dlhoročnú prácu, najmä vedúcemu súboru Pavlovi
Koptákovi, ktorý skupinu vedie od roku 1996.
Poďakovať prišli osobne aj zástupcovia spoza
hraníc, a to členovia poľského folklórneho súboru a taktiež sa ku gratuláciám pripojili kolegovia zo súboru z Veľkého Rovného.

perníková
chalúpka
s Jankom a Marienkou,
horúce peklo s čertom
a Kačou, ďaleký vesmír,
vodné kráľovstvo s vodníkmi, indián Orlie pierko, cirkus so svojimi
artistami, nešikovní Pat
a Mat a mnoho iných postáv. Deti na stanovištiach hravo zvládali zadané úlohy a získavali pečiatky. Keď ich mali
všetky, čakala ich v cieli sladká odmena.

Podujatia sa zúčastnilo okolo 700 detí, za jeho úspech
musíme poďakovať pracovníčkam CVČ a organizácií:
mestská knižnica, Kysucká
hvezdáreň, Dobrovoľný hasičský zbor v KNM a ostatným dobrovoľníkom. Finančne na podujatie prispela
spoločnosť Schaeffler Slovensko.
D. Š.

šie. Obyvatelia zariadenia spolu s vychovávateľmi pripravili krátky program. Súťažilo
sa v rôznych športových disciplínach. Tiež
nám porozprávali o svojich radostiach a starostiach, ktoré prežívajú. Pre obyvateľov sme
mali pripravené ovocie a sladkosti, ktoré ich
potešili.
Magda Harceková

Nezabudli na deti
Začiatkom júna navštívili zástupcovia Miestneho Spolku sv. Vojtecha KNM Želka Tomášková, Terka Ďurišová, Ing. Anna Kuljovská
a Magda Harceková pri príležitosti Medzinárodného dňa detí svojich dlhoročných priateľov z Centra sociálnych služieb Fantázia
na Belanského ulici. Návšteva sa uskutočnila
po dlhšej dobe, o to bolo stretnutie srdečnej-

Čítalo celé Slovensko
i my
Tento rok sa celoslovenský čitateľský maratón
uskutočnil 31. mája. V mestskej knižnici sa čítalo v 3 miestnostiach a samozrejme vďaka priaznivému počasiu aj v záhrade. Podujatia Čítajme
si… sa zúčastnili žiaci základných škôl mesta.
Do knižnice v tento posledný májový deň zavítalo 21 školských tried, aby tak podporili
svoju knižnicu a prispeli k prekonaniu rekordu
v počte čítajúcich detí v jeden deň. A veru sme
ho prekonali o dosť veľký počet. Sumárne číslo
sa vyšplhalo na neuveriteľných 327 účastníkov

čitateľského maratónu, čo je o 121 viac ako minulý rok.
Kampaň Celé Slovensko číta deťom sa konala
8. júna v záhrade mestskej knižnice. Prišli štvrtáci
zo ZŠ Dolinský potok so svojimi pedagogičkami.

Začiatok podujatia otvorili dve vystúpenia mažoretiek Asanka. Tri slečny Ninka Trnovcová, Vici
Jarabicová a Zuzka Stoláriková po vystúpení čítali
z knihy Pavla Šruta Párožrúti. Následne čítala bývalá knihovníčka Štefánia Buková, ktorá odpracovala
v knižnici 43 rokov. Počas 20-minútového čítania
sa žiakom predstavili Párožrúti, tvory, ktoré v práčke zjedia jednu ponožku z páru. Čítali sme presne
20 minút, lebo odborníci tvrdia, že pozitívne výsledky sa dostavia po min. 20 minútach čítania denne. Aj samotní školáci priznali, že im tých 20 minút
ubehlo rýchlo, pretože dej knihy bol pútavý.
D. Š.

Víťazkami v kategórii do 60 rokov sa stali:
1. Mária Ochodničanová (Povina), 2. Miroslava Máčková (Povina), 3. Jarmila Pršková (KNM). V druhej kategórii nad 60 rokov
bolo umiestnenie nasledovné: 1. Anna Kečková (Kys. Lieskovec), 2. Margita Mrekajová
(KNM), 3. Jolana Zipserová (KNM).
Víťazkám, samozrejme, srdečne gratulujeme.
Zdenka Stuchliková

Únia na bowlingu
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v KNM v spolupráci so ZO ÚŽS Kys. Lieskovec
každoročne pripravuje pre svoje členky okresné kolo v bowlingu. Už tradične s stretávajú
v Pivárni u Kultána v Radoli. Turnaj sa niesol
v dobrej nálade a v športovom duchu. V nedeľu 18. júna prišlo na podujatie viac ako 30 členiek, z ktorých 22 i súťažilo.
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650. výročie prvej písomnej zmienky (7)
V minulom pokračovaní seriálu z histórie
Dubia sme sa pozreli na udalosti v 19. storočí. Bolo to posledné storočie samostatnej
existencie Dubia. Na samom jeho sklonku,
presnejšie v roku 1898 sa zlúčilo s Kysuckým
Novým Mestom a stalo sa jeho osadou. Prvá
polovica 20. storočia sa niesla v znamení
vysťahovalectva, Veľkej hospodárskej krízy,
ale najmä oboch zničujúcich svetových vojnových konfliktov, ktoré neobišli ani mesto
a jeho okolie. Po druhej svetovej vojne nastal
čas budovania, a tak i Dubie získalo lepšiu cestu do mesta, bolo elektrifikované ako jedna
z posledných lokalít v regióne, neskôr pribudol vodovod, rozvod zemného plynu, plánovala sa i výstavba sídliska aj s infraštruktúrou

Poďakovanie
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy
strojníckej v Kysuckom Novom Meste
pri príležitosti ukončenia školského roku
2016/2017 vyslovuje poďakovanie za spoluprácu MKŠS v KNM.
V tomto školskom roku vďaka pomoci
a podpore MKŠS v KNM naši žiaci počas

až sa napokon rozvinulo do okrajovej štvrte
mesta s vidieckym charakterom.
Na tomto mieste naše potulky určite zaujímavou históriou Dubia končia. Isto by sa mohlo
namietať, že by sa dalo napísať viac. Dalo a aj
sa napíše. Obyvatelia sa rozhodli, že k výročiu
prvej písomnej zmienky vydajú publikáciu,
ktorej napísaním poverili mňa. Preto výsledky svojho výskumu už nezverejním na stránkach Zvestí Kysuckého Nového Mesta, ale

hodín telesnej a športovej
výchovy mohli v rámci tematického celku atletika
využívať atletický areál
s dráhou, doskočiskom
a ostatným zariadením, čo
prispelo k skvalitneniu výučby. Kvalitná tartanová
dráha prispela k zvýšenému

Trojboj klubov
V mesiaci jún sa na Suľkove uskutočnil už
VII. ročník atletického trojboja školských klubov detí. O tom, že táto akcia má veľmi dobré
meno, hovorí aj to, že sa ho zúčastnilo viac
ako 100 žiakov zo školských klubov z okolia
KNM. Prišli k nám deti zo ŠKD Radoľa, Horný
Vadičov, Snežnica a Nesluša. Už siedmykrát
sme si mohli zmerať sily v športových disciplínach: beh, skok z miesta a hod kriketovou
loptičkou. A zápolenie to bolo naozaj veľké!
O tom, že naše deti majú chuť športovať a nie
sú len počítačoví a televízni maniaci, svedčia
aj veľmi dobré výkony na športovisku. Rozda-

Žiť bez drog je in
S končiacim sa školským rokom naša činnosť opäť naberá na obrátkach. Máj sme
zakončili aktivitou Spoznávanie slovenskej
prírody, ktorá je súčasťou projektu s názvom
BUĎ IN – ŽI BEZ DROG. V rámci tohto podujatia žiaci a učitelia Spojenej školy v KNM
navštívili Štrbské pleso a vodopád Skok vo
Vysokých Tatrách.
Cieľom celého projektu je ukázať mládeži
zmysluplné trávenie voľného času, motivovať
ich k aktívnemu životnému štýlu, rozvíjať ich
myslenie, kreativitu a posilniť protidrogovú
klímu. Pretože nerobiť nič, znamená pracovať
pre drogy. Takže efektívne trávenie voľného
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li sme 36 zlatých, strieborných a bronzových
medailí a i putovné poháre majú svojho majiteľa. Kto vyhral? No predsa Suľkováčik obhájil minuloročné víťazstvo, na druhom mieste
času je tou najlepšou prevenciou. Aktivita žiakom priniesla získanie nových skúseností zo spoločnej činnosti,
nadviazanie, upevnenie priateľstiev, zmysluplné trávenie voľného času, oživenie
a spestrenie školskej výuky,
inovatívny spôsob vzdelávania, podporu protidrogovej myšlienky a posilnenie jej ducha.
Naše poďakovanie patrí nášmu zriaďovateľovi – Žilinskému samosprávnemu kraju, preto-

nechám ich do spomínaného literárneho dielka. Dúfam, že všetci, ktorých problematika
zaujala, sa dostanú k výtlačku, ktorý ich záujem uspokojí. Publikácia bude slávnostne
prezentovaná na oslave organizovanej
pri príležitosti prvej písomnej zmienky
o Dubí, ktorá sa bude konať 15. septembra tohto roku.
Mário Janík
Kysucké múzeum

záujmu žiakov o atletiku a napomáha k budovaniu kladného vzťahu
k športu a zdravému
životnému štýlu.
Tešíme sa na rozvoj
ďalšej spolupráce v budúcom školskom roku
2017/2018.
sa umiestnil ŠKD pri ZŠ Radoľa a ako tretí skončil ŠKD pri
ZŠ Snežnica. Akcia to bola veľmi
vydarená, počasie nám prialo,
do športovania nám hrali veselé
piesne a po aktivitách sme sa dobre posilnili. Všetko toto by sme
nemohli zorganizovať bez veľkej
pomoci rodičov našich detí, ktorí boli nielen našimi rozhodcami,
divákmi, ale aj pomocníkmi. Ďakujeme p. Koreňovej, Okuliarovej, Priečkovej,
Korajovej, Zelienkovej, Kerhátovej, Komzalovej a p. Cenigovi za pomoc a spoluprácu
Mgr. Dana Grajciarová

že bez jeho finančnej injekcie by sme túto výnimočnú akciu nemohli zrealizovať. Úprimné
ďakujem vyjadrujeme i pánovi riaditeľovi
Milanovi Valkovi za jeho nevyčerpateľnú pomoc pri písaní projektu a ochrannú ruku počas jeho realizácie.
foto: Jakub Dojčiar,
text: Jana Komanová
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SPOMIENKY
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 7. 7. 2017 si pripomíname 17. výročie
úmrtia
Stanislava HLINU z Nesluše
S láskou spomínajú rodičia, sestra a ostatná
rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Odišla si tíško, nie si medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 28. 6. 2017 sme si pripomenuli 2. smutné
výročie, kedy nás vo veku 68 rokov navždy
opustila naša milovaná manželka, mama
a babka
Ing. Ľudmila VISKUPIČOVÁ
Tvoja láska navždy ostane žiť v našich srdciach.
S láskou a úctou manžel a dcéry s rodinami.

Dňa 16. 7. 2017 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mama, babička a prababička
Marta GAŠŠOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 23. 7. 2017 uplynú 3 roky, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec a dedko
Karol BESTVINA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a synovia
s rodinami.

Dňa 30. júna 2017 sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia a nedožitých 90 rokov našej
milovanej matky, starej matky a prastarej
matky
Oľgy BRODŇANOVEJ
S láskou a modlitbou spomína smútiaca
rodina.

Očiam si odišla, v srdci si zostala.
Dňa 13. 7. uplynie 12 rokov, ako nás opustila
mama a starká
Eva ŠKORVAGOVÁ
Spomína dcéra Gabriela a vnuk Erik.

Dňa 24. 6. 2017 sme si pripomenuli 5. smutné
výročie, čo nás navždy opustila
Agnesa MARCOVÁ z Radole
S úctou a láskou spomína manžel, dcéry a syn
s rodinami.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Spomienky sú trvalejšie, než tie kvety
najkrajšie,
kvety uschnú, opadajú, spomienky nám
zostávajú.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
Dňa 13. 7. 2017 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustila naša dcéra
Monika ŠULGANOVÁ z Kys. Nového Mesta
S láskou v srdci spomínajú rodičia, sestra a brat
s rodinami.

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba v našich srdciach stále
ostávajú.
Dňa 28. 7. 2017 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia nášho otca, starého a prastarého otca
Martina SVRČKA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína celá rodina.

V júli 2017 uplynie 20 rokov, čo nás opustil náš
otec a starký, kultúrny pracovník Závodného
klubu
Karol FRANC (23. 12. 1918 – 26. 7. 1997)

Zároveň sme si v máji 2017 pripomenuli,
že medzi nami 11 rokov chýba naša mama
a starká, učiteľka materskej školy
Elena FRANCOVÁ (24. 5. 1929 – 4. 5. 2006)
S láskou spomínajú deti Beáta, Marta, Ladislav
a celá ostatná rodina.

Zvesti
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Naši drahí rodičia odišli
potichučky,
bez slov a bez rozlúčky,
Pán Boh si ich k sebe vzal.
Život nám krásny dali,
veľkú lásku v ňom rozdávali.
Uplynuli veľmi smutné dva
roky od chvíle, čo si Pán Boh povolal 29. 6. 2015 našu drahú
mamičku, starkú a prastarkú
Milku HVOLKOVÚ
a zakrátko 10. 8. 2015 aj nášho drahého otecka, starkého
a prastarkého
Justina HVOLKU z Budatínskej Lehoty
Veľmi nám chýbajú, ale žijeme v nádeji na stretnutie vo večnosti.
S modlitbou a veľkou láskou v srdci spomínajú dcéra a synovia
s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Emília GAJDOŠOVÁ
Ivan GALVÁNEK
Helena CHRASTINOVÁ
Milada VILČEKOVÁ
Božena UTEŠILOVÁ
Ján ČULÁK
Ján KROLL
Irena SIDOROVÁ
Danka GOLISOVÁ
Tomáš MASLÁK
Rudolf ŽOVČIN
Bernardína BUGÁŇOVÁ
Štefánia RIEČANOVÁ
Mária BUCHOVÁ
Jozef BARAJ

85 rokov
78 rokov
78 rokov
61 rokov
86 rokov
54 rokov
65 rokov
84 rokov
48 rokov
95 rokov
66 rokov
84 rokov
77 rokov
87 rokov
59 rokov

NARODENIE DETÍ
Anna Stanková,
Boris Trúchly,
Anna Jakubíková,
Jaroslav Rešovský,
Leo Brodňan, Lukáš Trlica,
Michal Rakovan,
Eliška Špircová,
Matúš Fuják, Šimon Šidlo,
Diana Cesneková,
Marko Šefar,
Lea Kolenčiaková,
Lukáš Paršo.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s našou drahou manželkou, mamou, babkou,
sestrou a švagrinou
Štefániou PONIŠČJAKOVOU,
rod. Cabukovou,
ktorá nás opustila dňa 15. 5. 2017 vo veku
78 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj p. farárovi Andrejovi
Týlešovi, p. A. Ďuriakovej a pohrebnej službe
za dôstojnú rozlúčku.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 1. 5. sme si pripomenuli nedožitých
80 rokov a 21. 6. 2017 prvé výročie úmrtia
našej drahej mamy a babky
Paulíny SIDOROVEJ
Učíme sa žiť bez Tvojej opory, povzbudenia,
úprimného slova a láskavého srdca.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou dcéry s rodinami.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Jozef Minarčin a Katarína Rajdíková
Ing. Martin Buček a Veronika Vantechová
Martin Paluch a Dominika Súľovská
Daniel Vlček a Lucia Pastvová

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom
a známym za prejavenú úprimnú sústrasť
a účasť na poslednej rozlúčke s našou drahou
mamičkou
Bertou BUGÁŇOVOU,
ktorá nás opustila dňa 10. 6. 2017 vo veku
84 rokov.
Úprimné poďakovanie patrí aj za dôstojné
rozlúčenie vdp. dekanovi Holbičkovi,
pohrebnej službe, p. Ripeľovej, p. Švábikovi
a všetkým ostatným.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Zvesti

SOBOTA

1. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

STREDA

5. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

8. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

9. 7. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

15. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

16. 7. 2017

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

22. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

23. 7. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

29. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

30. 7. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
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Správne znenie tajničky z čísla 6/2017 znie:
„… ale dá to zabrať.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mgr. Elena Jablonská, Nábrežná 951, KNM – 6,00 €, 2. Adriána
Červencová, Clementisova 1350, KNM

– 5,00 €, 3. Irena Švaňová, Rudinská 49
– 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 7/2017 spo-

Olav, Kaan,
OKI, Alán,
Om, olaj

meno
nórskych
kráľov

psíček

popukal
a opadal

lodenica

lebo
(bás.)

rodné číslo
(skr.)

český
súhlas

lu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 7. 2017.

lipa,
po česky

obkrájate

francúzsky
spisovateľ

všetko
v poriadku
predná
časť hlavy

podchytil

1. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

obyvateľka
Írska

značka
tlačiarne

vytýčený
smer

hľa,
po rusky
časť
Budapešti

EČV
Krupiny
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

spevohra

antimón
(zn.)
osobné
zámeno

Sarmat
zvyk
krmivo

ojoj

živočíšny
tuk

Emil
(dom.)

príbytok
značka
kozmetiky

pomôcka
na čítanie

ruská rieka

nad

2. časť
tajničky

olej,
po
maďarsky

merací
prístroj

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Platón: Sebadisciplína je… dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

7

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 6/2017 znie: „tajnička“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Matej Mitrík, 9. mája
1176, 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. 7. 2017. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie
doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne
doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 7. 2017, získa vecnú
odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Jedlá huba rastúca pod
brezami.
2. Remeselník vo vyhni.
3. Knižka.
4. Kvetiny.
5. Morský živočích.
6. Samica býka.
7. Veľká nádoba.
8. Nádhera.

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

Zvesti
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Divadelná hra Žobrácke dobrodružstvo bola
možno niektorým divákom známa. Herci Divadelného súboru pre dospelých pri MKŠS
v KNM ju hrali už v roku 2008 po režisérskou
taktovkou Rudolfa
Vitosa. Samozrejme, v inej v zostave ako v posledný
májový deň roku
2017. Dialógy známej tragikomédie

Smutný osud matky
Po niekoľkých mesiacoch
skúšania slovenskej drámy, na dosky, ktoré znamenajú svet, vystúpili herci kysuckého divadelného
súboru Rampa. V polovici
mája mohli tak priaznivci
divadla vzhliadnuť v dome
kultúry drámu Júliusa
Barč-Ivana Matka. Dej sa
odohrával v biednom ba-

Jána Soloviča Žobrácke dobrodružstvo upravili Milan Lasica a Július Satinský a pridali
tiež pesničky. Vytvorili tak dielo, ktoré nevychádza z formy ani dnes a je známe pod názvom Plné vrecká peňazí.
V príbehu dvoch holičov, ktorí prepadli kultu
bohatstva a peňazí, si zahral
Gejzu Galibu Ján Šteiniger
a Alfréda Cicáka Miroslav
Cáder. Medzi stálych zákazníkov holičstva patrí taxikárka, strážmajster či pani
doktorka. Holičské služby

však občas využije i miestny žobrák Ignác,
o ktorom sa hovorí, že nosí na krku plný mešec peňazí. Holiči vyhútajú plán, ako sa k jeho
peniazom dostať. Všetko však dopadlo trochu
inak, plán nevyšiel a samotní aktéri vyšli na
žobrácku palicu.
V hre plnej čierneho humoru, irónie, sebairónie
a detinského konania sa blysli Ondrej Kubík,
Daniela Podoláková, Viera Tomašcová, Pavol
Prievozník, Kristína Gazdíková, Denisa Kurňavová a Miloš Gazdík. Zo záznamu hru sprevádzali známe piesne v podaní Mareka Belka.

níckom dome. Hlavnú postavu vdovu Annu
Pavlíčku bravúrne zahrala Katarína Kováčiková, ktorá prevzala i režisérsku
paličku.
Vdova Anna, ktorá dokáže predvídať budúcnosť, má dvoch synov,
ktorí sa nikdy nemali veľmi v láske. Syn Paľo sa vracia z Ameriky
chudobný a nesie len nôž, ktorý
chce dať bratovi ako dar. Jano sa
bratovi vysmieva, že nič nezarobil. Matka má ďalšiu vidinu, kde
vidí, že Jano zabije Paľa, aby tomu

predišla, navonok sa nahnevá a vyháňa Paľa
z domu. Jano žiarli na Paľa, závidí mu frajerku Katku, majetok jej otca a vyhráža sa mu.
Keď sa na Paľa Jano oborí nožom, matka
zhasne lampu a skočí medzi nich, takým spôsobom zachránila síce Paľa, ale Jano sa stáva
vrahom vlastnej matky.
V úlohe synov sa predstavili Jozef Laurenčík
a Pavol Prievozník, tiež sme mohli vidieť výkony Denisy Kurňavovej (suseda) a Paulíny
Vlčkovej (Katka).
foto: Ján Šteiniger, text: D. Š.

Rozprávkové
popoludnie

dôležití a každý si svoju rolu zahral s nadšením. Spolu účinkovalo 22 hercov a svoj pobyt
na javisku si užívali, čo ocenili aj diváci potleskom. Všetkým patrí veľká pochvala! Boli
ste skvelí!
ZUŠ KNM

Dňa 25.5. v ZUŠ sa hralo ako o život. Dve skupiny detí literárno-dramatického odboru potešili a pobavili divákov premiérou O lenivom
prasiatku a O princeznej Marienke. Neboli
žiadne hlavné a vedľajšie postavy. Všetci boli

Babylon naservíroval
Blbca na večeru
(pokračovanie zo str. 1)
o francúzsku komédiu. Výsledok si mohli diváci pozrieť 28. mája v dome kultúry.
Pierre Brochant (Matej Janiš) je vydavateľ
s nezvyčajnou záľubou. Pravidelne pozýva na
večeru človeka, ktorého pokladá za hlupáka,
aby sa na ňom mohol spolu s priateľmi zabaviť. Tentoraz dostane tip na staviteľa origami Françoisa Pignona (František Tulec).
Brochant sa s ním plánuje stretnúť pod zámienkou, že mu chce vydať knihu. Tesne pred
večerou ho však sekne v chrbte a Christine

O troch prasiatkach
(pokračovanie zo str. 1)
učiteľky Michaely Heltovej si mohli pozrieť
deti z MŠ 9. mája v mestskej knižnici.
Literárno-dramatický odbor ZUŠ Kysucký
Lieskovec vedie Michaela Heltová ešte len
jeden rok a už so svojimi zverencami nacvičili druhé predstavenie. Pri spracovávaní
klasických ľudových rozprávok používa svoj
tvorivý talent hneď v niekoľkých divadelníc-

Zvesti

foto: MKŠS, text: D. Š.

(Veronika Čičmanová) nespokojná s manželovou záľubou odchádza z domu.
Kľúčovú úlohu v komédii zohráva telefón.
Prostredníctvom neho sa Brochant dozvedá,
že Christine ho opúšťa už nadobro. Z Pignona
sa stáva utešovateľ, ktorý však svojou popletenosťou narobí ešte veľa problémov. Namiesto
lekárovi sa dovolá Brochantovej milenke
Marlène (Natália Valiašková) a jeho snaha
zistiť, či Christine nie je u Leblanca (Ľudovít
Šrenkel), tiež nevypáli práve najlepšie.
Čím bizarnejšie situácie na javisku vznikali,
tým hlasnejšie sa ozýval smiech a potlesk divákov. Pignonovi sa nechtiac podarí namiesto

milenky Marlène vyhodiť z bytu hľadanú manželku Christine a Brochant ho prestáva vnímať
ako blbca len v humornom zmysle. Dôvod, pre
ktorý ho pozval na večeru, však stále skrýva,
potrebuje, aby Pignon získal od svojho priateľa
Luciena Chevala (Matej Králik) adresu Christininho potenciálneho nápadníka.
Počas väčšiny scén pokladali diváci Pignona
jednoducho za blbca. Keď sa však dozvedeli
pravú príčinu svojho pozvania na večeru, začali s ním aj vďaka presvedčivému hereckému
výkonu Františka Tulca súcitiť. Jeho postava
ale zostáva verná svojej prezývke až do konca.
foto: MKŠS, text: Dominika Chrastová

kych profesiách. Je kostymérkou a kostýmy
si navrhuje a šije sama. Zároveň je dramaturgičkou, režisérkou, zvukárkou, kulisárkou.
Upravuje si sama texty a píše texty piesní
k modernej hudbe. Hercami stvárňujúcimi
postavy rozprávky o troch prasiatkach boli jej
dve dcéry: Anna (ako vlk), Adelka (prasiatko
Ham), Lucia Martykanová (prasiatko Kvik),
Vivien Mlíchová (mamička) a Michal Paršo
(prasiatko Kroch).

Príbeh začína úplne rovnako ako v klasickej
rozprávke. Po odznení úvodnej pesničky na
pozadí modernej rapovej hudby odchádzajú
tri prasiatka do sveta na skusy. Pesnička bola
natoľko chytľavá, že postavila aj niektoré detičky zo stoličiek. Dej pokračoval stavaním
vlastných chalúpok. Tri prasiatka vďaka silnej
súrodeneckej láske sa osamostatnili, prekabátili zlého vlka a urobili svoje dobrej mame
radosť.
foto: D. Š., text: J. Hrubá
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DIVADELNÁ ŽATVA

Túžili po plných
vreckách peňazí

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

1. 6. – 31. 8. 2017
Športová akadémia Mateja Tótha
Nabehajte a nachoďte čo
najviac kilometrov pre vznik
športovej
akadémie
na
ZŠ Clementisova. Zároveň
ste v hre o mobily Huawei.

KULTÚRNE SPEKTRUM

15. 6. – 31. 8. 2017
Kaštieľ Radoľa
Poézia dreva
Výber z tvorby Jozefa Šímu, Miroslava
Lacka a Miloslava Jaroša.
1. 7. – 31. 8. 2017
Mestská knižnica
Letné lúskanie KNM
Trinásty ročník súťaže v riešení a lúštení
hádaniek a hlavolamov. Hárok s úlohami si
môžete vyzdvihnúť v knižnici, traja vyžrebovaní získajú odmenu.
1. – 31. 7. 2017
Mestská knižnica KNM
Straty a nálezy
Výstava všetkého, čo ste si zabudli v knižnici, v knihách a najnovšie aj v biblioboxe.
Fotografie, oblečenie a ostatné veci vrátime
pôvodným majiteľom.
1. 7. – 31. 8. 2017
Mestská knižnica KNM
Leto s… Gabrielou Futovou
Súťaž pre všetky deti, ktoré v letných mesiacoch prečítajú akúkoľvek knihu Gabriely
Futovej.
1. 7. 2017, 8.00 h.
Námestie slobody
Schaeffler Čuhar's Streetball
7. ročník Streetballu proti rakovine. Kategórie: Muži profi, Muži rekre, Ženy, Mix,
Do 18 rokov chlapci a Do 18 rokov dievčatá.
2. 7. 2017, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto 2017
Vystúpenie skupiny Kora Band.
5. 7. 2017
Kysucká vrchovina
Športklub turistiky KNM pozýva na výlet
do Novej Bystrice po cyklomagistrále.

9. 7. 2017, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto 2017
Vystúpenie seniorskych súborov Kysucké
Žubrienky, Margaréty, Junáci a ich hostí.

16. 7. 2017, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto 2017
Vystúpenie hudobnej country skupiny Tornádo.

14. 7. 2017, 9.00 h.
Mestská knižnica KNM
Koníky v literatúre
Na deti čakajú neuveriteľné dobrodružstvá
literárnych hrdinov v knihách i veľké prekvapenie.

23. 7. 2017
Veľká Fatra
Turistika vo Veľkej Fatre – Ploská a Borišov

15. – 16. 7. 2017, 15.00 h.
Prírodný amfiteáter Hájnice
Vadičovské folklórne slávnosti
Obec Horný Vadičov pozýva na Vadičovské
folklórne slávnosti. Vystúpia spevácke a tanečné folklórne skupiny zo širokého okolia,
hosťom slávností bude skupina ABBORN
(ABBA revival), slovenský zabávač
Robo Kaizer či skupina Senzus.
16. 7. 2017
Malá Fatra
Turistika na Malú Fatru – Boboty

28. 7. 2017, 11.00 – 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Burza kníh
Druhá burza kníh v našom meste, ktorá sa
uskutoční v priechode budovy na prízemí.
Ak chcete predávať, stačí sa nahlásiť v knižnici do 25. 7., stôl na knihy poskytneme
zdarma.
Ak chcete kupovať, vyberte si z ponuky:-)
1. – 31. 8. 2017
Mestská knižnica KNM
Najdlhšie leporelo
Žiaci ZŠ Dolinský potok vytvorili oficiálny
slovenský rekord najdlhšie leporelo Suľkovské rozprávky a povesti. Príďte si ho pozrieť
na vlastné oči do mestskej knižnice.

Jakubovské hody
SOBOTA 22. 7. 2017
10,00 	Sprievod mestom
10,30 	Slávnostné otvorenie, DH Nová Kysučanka
11,30 	FS Jedľovina
13,00 	Heligónkari Jarky Jelinkovej – žiaci zo ZUŠ Kysucké N. Mesto a z Krásna nad
Kysucou.
13,30 	Mažoretky Asanka, TS Terra, TS Niagara, Deep Dance club, Vajčovské spievanky, hostia z Francúzska
16,00 	Krst knihy „Horné Považie a Kysuce z neba“
17,00 	Rocková skupina ALFA
18,30 	Janko Kulich & Kolegium
21,00 	SMOLA A HRUŠKY
NEDEĽA 23. 7. 2017
12,00 	Janko a Marienka – rozprávka,
Divadlo zo šuflíka
13,00 	
Heligónky z chotára, hostia
z Francúzska
14,30 	Spoločný koncert DH z Lodygowíc a DH Nová Kysučanka
15,30 	ĽH Capkovci zo Skalitého
16,30 	Traky – úsmevno-zábavná skupina
18,00 	Slovak Tango
!zmena programu vyhradená!
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