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Žiadne technické zariadenie nedokáže
kvalitne, efektívne a bez porúch fungovať
do nekonečna. Čím sú zariadenia staršie,
tým je ich efektívnosť a spoľahlivosť nižšia. Ani kvalitná starostlivosť nedokáže
predlžovať životnosť technických zariadení do nekonečna a musí prísť čas na ich
rekonštrukciu. Takýto stav práve nastal
na rekonštrukciu centrálneho systému výroby a distribúcie tepla. Rastú
však aj požiadavky na kvalitu a efektív-

V posledný marcový deň vystúpili na
javisku domu kultúry dve desiatky
hercov z detského divadelného súboru
Didero. Pre divákov si pripravili divadelnú hru podľa predlohy bratov Čapkovcov Zo života hmyzu. Aj keď by to
mohol názov napovedať, nehrali žiadnu rozprávku o chrobáčikoch. Naopak
mladí herci si na plecia naložili ťažkú
úlohu zahrať komédiu o hmyze, ktorý
nápadne pripomína človeka. V prvom
dejstve sa predstavili dva motýlie páry
a básnik. Motýlie samičky koketujú s oboma motýľmi a potom odletia
s motýľom tej druhej a básnik ostáva

viac na str. 4

viac na str. 7

PRVÉ VÝKOPY UŽ ZAČALI

autor: Martin Roman, 70. roky

Mamy, mamky, mamičky,
ženy, ktoré nám dali to najcennejšie,
život. Mama, je človek, ktorý nás prvý
v živote objal, človek, ktorý pofúkal
každú ranu a pohladil tisíckrát srdce.
Druhá májová nedeľa je venovaná mamám. Aj keď tento sviatok k nám prišiel
z Ameriky, jeho myšlienka je aktuálna
i u nás. Tradičným darčekom na Deň
matiek je kytica kvetov. Povedzme preto v tento deň svojim mamám kvetmi
a objatím, ako si vážime ich starostlivosť a lásku. Povedzme im, že sú najdôležitejšími v našom živote a vždy budú
mať miesto v našich srdciach.
Ja sa k týmto prianiam rád pripojím.
Milé mamičky, prajem vám veľa zdravia, šťastia a lásky najbližších, a to nielen v mesiaci máj.
Ing. Marián Mihalda, primátor mesta

i

SPRAVODAJSTVO

GALAVEČER ŠPORTU
Na pódium v Dome kultúry v KNM postupne vystupovali žiaci ZŠ Clementisova, ktorí
predstavovali rôzne športy: rybárstvo, šach,
ﬂorbal, atletika…. Takouto scénou začal galavečer Športovec roka Kysuckého Nového
Mesta 2018. Počas 12 mesiacov minulého
roku zbierali Kysučania športové úspechy na
regionálnej, celoslovenskej, európskej i svetovej úrovni. Za úspechom sa vždy skrýva
celoročná práca na tréningoch, disciplína,
odhodlanie a vytrvalosť. Mesto KNM preto
každoročne aktívnych športovcov oceňuje
plaketou, ﬁnančnou a vecnou odmenou. Nominácie do ankety Športovec roka 2018 mohla zaslať široká verejnosť i športové kluby.
O konečných výsledkoch rozhodovali členovia Komisie kultúry a športu pri MsZ.
Moderátormi galavečera, ktorý sa konal v poslednú marcovú stredu, boli Vanessa Barancová a Lukáš Janáčik. V úvode vyzvali na pódium primátora mesta Ing. Mariána Mihaldu
a predsedu Komisie kultúry a športu Dušana
Mičiana. Tí vo svojich príhovoroch vyzdvihli
prínos športovcov pri reprezentácii mesta
a zároveň ich povzbudili a popriali im ďalšie
športové úspechy a dosiahnuté méty.
Prvou oceňovanou kategóriou boli žiaci. Ocenenie bolo udelené:
Liliane Gočovej, ktorá na Majstrovstvách
Slovenska vo vzpieraní v kategórii mladší žiaci získala 1. miesto;
Samuelovi Kotrčovi za 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v džude v kategórii

Lucia Ševčíková, Lucia Kubaščíková,
Liliana Gočová, Samuel Kotrč

mladších žiakov v hmotnosti do 60 kilogramov a za ďalšie pódiové umiestnenia na národných a medzinárodných súťažiach;
Lucii Kubaščíkovej, ktorá si odniesla zlaté medaily z Veľkej ceny Žiliny, z Grand Prix
B. Bystrica, Turnaja detí a mládež v Poľsku,
z Memoriálu Z. Navrátila v ČR a iných súťaží
v športe džudo;
Lucii Ševčíkovej majsterke Európskej únie
v šachu v kategórii dievčat do 12 rokov, v Rapid šachu a Blitz šachu. Lucka pozbierala zlaté kovy aj na Československej extralige žien
v šachu družstiev, Majstrovstvách SR v šachu
a Rapid šachu v kategórii dievčat do 12 rokov.
V kategórii dorastenci získala cenu najlepšia športovkyňa Terézia Kuriaková, členka
ROB klubu Kysuca za víťazstvo na Majstrovstvách sveta v dorasteneckom rádio-orientačnom behu v disciplíne šprint a 3. miesto
v disciplíne 2m.
Talentom roka sa stala atlétka Lucia Ondrušková. Na konte má 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska dorasteniek v hale
v behu na 3 000 metrov a 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v behu na 1 500 metrov do 22 rokov.
Najviac mladých ľudí sa dostavilo na pódium pri vyhodnotení športových kolektívov.
Florbalový klub MKŠS siahol v kategórii
juniorky, dorastenky aj staršie žiačky na Majstrovstvách Slovenska na prvú zlatú priečku.
Ďalšími úspechmi ﬂorbalistiek je v kategórii
ženy 4. miesto v extralige a 1. miesto na medzinárodnom turnaji v Drážďanoch. Mladší

žiaci Hádzanárskeho klubu získali na majstrovstvách Slovenska štvrté miesto.
Na celoštátnej úrovni úspechmi ovenčení zverenci priniesli ocenenie trénerom Školy vzpierania Petrovi Papíkovi a Vladimírovi Vráblovi. Najlepším z dospelých bol Lukáš Hollý
ako majster sveta v rybolove v súťaži jednotlivcov a družstiev v Bosne a Hercegovine.

Peter Papík
Všetci už očakávali, kto bude odmenený v kategórii čestné uznanie. Poslanci mestského
zastupiteľstva sa rozhodli tento rok oceniť
Jaroslava Mikovčáka za výsledky dosiahnuté v oblasti pešej, lyžiarskej a vysokohorskej turistiky, ako aj za dlhoročnú prácu pri
organizovaní turistických akcií a značkovanie
turistických trás. Ich pozornosti neušiel ani
Miloš Roman, ktorý hviezdi v zámorskej
juniorskej hokejovej lige.

Mladší žiaci Hádzanárskeho klubu
Jaroslav Mikovčák
V prestávkach medzi vyhodnotením jednotlivých kategórií sa predstavila tanečná skupina
ZUŠ v KNM, mažoretky Dreams, mažoretky
Asanka, vzdušná akrobatka Janka Cabuková,
huslistka Julka Mrmusová a spevom zaujala
Nina Kavacká zo ZUŠ.
Záverečné poďakovanie patrilo primátorovi
mesta, Mestskému kultúrno-športovému stredisku, Dušanovi Mičianovi, Martinovi Priečkovi, Jánovi Studenému, Miroslavovi Piňákovi,
p. Lazárekovi, Antónii Vunkovej, Kvetinárstvu
Dalia, TV Antech a všetkým účinkujúcim.
D. Š.
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2. 4. 2019
Druhý apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Aj KNM sa pri tejto príležitosti zapojilo
do kampane Rozsvieť modrú. V utorok navštívili deti, rodičia a pedagógovia primátora mesta
Ing. Mariána Mihaldu, ktorý ich rád prijal a pre
každého si prichystal prekvapenie – deti si odniesli balíček sladkostí a ženy kvietok. Je to malé
zadosťučinenie za prácu, ktorú tieto ženy vynakladajú či už ako mamy pri výchove autistických
detí alebo ako pedagogičky pri vzdelávaní autistov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia SPOSA
KNM – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, OZ Sytev a YC-čka Mládežníckej klubovne, kde sa stretávajú autistickí mládežníci so
svojimi zdravými rovesníkmi v rámci dobrovoľníctva, Spojenej školy internátnej a ZŠ Ochodnica. Keďže tieto detičky majú problém s komunikáciou, do rozhovoru s primátorom sa zapojili
len niektoré, iné sa však tešili z darčeka či z možnosti odfotiť si primátora. Všetci mali oblečené
modré tričko a primátor sa tiež tematický zladil
modrým sakom. Ďalším modrým bodom utorkového dňa bolo osvetlenie budovy mestského
úradu a domu kultúry modrým svetlom. Modré
svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na
autizmus – vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje
v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom
svete.

3. 4. 2019
Tento deň bol výnimočným pre Strednú priemyselnú školu informačných technológií v KNM,
pretože sa jej už po piatykrát dostalo cti, zorganizovať krajské kolo Stredoslovenskej odbornej
činnosti a hosťovať jej účastníkov. Stredoškolská
odborná činnosť (SOČ) je úspešnou prezentáciou odborných prác a dáva príležitosť študentom všetkých stredných škôl v kraji, obhájiť
výsledky svojej záujmovej práce, svojho štúdia
a výskumu. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu mladých ľudí. Pre
zúčastnených začal nezabudnuteľný deň o 9.00
v aule školy. Ako prvý sa prihovoril riaditeľ SPŠ
IT Milan Valek. Vyjadril úprimnú hrdosť nad
tým, že i tento ročník SOČ sa organizuje práve
v priestoroch tejto školy. Váženým a neodmysliteľným hosťom súťaže bola krajská predsedníč-
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ka SOČ – pani Anna Trauerová. Svojou účasťou
a prejavom poctila túto akciu i odborná metodička pani Katarína Štalmachová, ktorá odovzdala
srdečný pozdrav predsedníčky samosprávneho
kraja Eriky Jurinovej a Janky Školovej, vedúcej
oddelenia metodiky a športu. Medzi pozvanými
hosťami bol i primátor KNM Marián Mihalda.
Hostia sa zúčastneným srdečne prihovorili, vyzdvihli a ocenili snahu študentov, ktorí na sebe
pracovali a dostali sa až sem.
Účastníci súťaže obhajovali svoje práce podľa
odborov v triedach, hodnotila ich 3 – 4-členná
komisia odborníkov. Tu preukazovali svoju originalitu, ﬂexibilitu, tvorivosť, talent, húževnatosť, vedomosti. Prezentovali vedomosti získané
v škole, s pomocou obetavých učiteľov, školiteľov, konzultantov či rodinných príslušníkov, alebo samoštúdiom. Za čo im patrí obrovský obdiv.
Ich znalosti pochádzajú z rôznych oblastí vedy,
výskumu, ale i z praktického života či z ich najbližšieho okolia.
V 17 odboroch súťažilo 208 študentov, ktorých
práce hodnotilo 43 členov odbornej komisie.
Účastníci prezentovali 158 prác. Do celoslovenského kola SOČ postúpili práce študentov, ktorí
sa umiestnili na 1. a 2. mieste v danom odbore.
Z KNM postúpili:
V odbore strojárstvo, hutníctvo, doprava
2. miesto: Daniel Sedmák, Sebastián Štefanka,
SPŠ IT KNM- Drvič a odšťavovač
V odbore informatika za 1. miesto:
Matej Dipčár, SPŠ IT KNM – Šachová hra
V odbore elektrotechnika, hardware,
mechatronika za 2. miesto: Michal Smolka,
SPŠ IT KNM – Inteligentná nabíjačka 12V
akumulátorov
V odbore ekonomika a riadenie za 1. miesto:
Vanesa Cingelová, Gabriela Cabadajová,
SPŠ IT KNM – Simulácia pracovného postupu
v spoločnosti NTS
Zuzana Bírová
4. 4. 2019
V tento deň sa primátor mesta zúčastnil rokovania Únia miest Slovenska v Trenčíne.
6. 4. 2019
Primátor sa zúčastnil 1. dobrovoľnej brigády
s názvom „Pri Lipke“. Tento strom stojí na okraji mesta už stovky rokov, preto si zaslúži našu
pozornosť a starostlivosť. Cieľom brigády bolo
vyčistiť okolie Lipky od neporiadku a náletových
drevín. Primátor Ing. Marián Mihalda podporil
túto myšlienku a chce byť dobrovoľníkom i naďalej nápomocný.

zriadilo pre komunikáciu s obyvateľmi ohľadom
tohto projektu mailovú adresu rekonstrukcia@
kysuckenovemesto.sk. Naďalej budeme o prebiehajúcich prácach informovať občanov prostredníctvom Zvestí KNM, webovej stránky a FB.

12. 4. 2019
Ako sa nestať obeťou podvodu bol názov besedy zameranej na informovanie obyvateľov,
ako podvodníkom nenaletieť a ako postupovať,
ak takýto podvodník vstúpi do domu, zavolá na mobil, že rodinný príslušník mal nehodu
a pod. Besedu viedli odborní lektori, organizovala ju obec Povina. Praktiky podvodníkov sú čoraz
soﬁstikovanejšie, preto primátor spolupracoval
so starostkou obce Povina, pozval na besedu
i našich seniorov a sám sa besedy zúčastnil.
14. 4. 2019
V teplú aprílovú sobotu sa konal v meste ďalší
ročník Kysuckej desiatky, cestného behu pre
všetkých. Primátor sa tohto behu zúčastnil ako
divák a fanúšik. Výsledky našich športovcov ho
veľmi potešili a s hrdosťou odovzdal medaily
a odmeny víťazom.

25. 4. 2019
Za príjemného počasia sa konalo výjazdové zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva.
Postupne prešli Budatínsku Lehotu a niektoré
volebné obvody v meste, aby si problémy, ktoré
občanov trápia, pozreli priamo na mieste. Primátor pozorne počúval návrhy poslancov na zmenu
a spoločne diskutovali o možných riešeniach.

10. 4. 2019
V stredu prebehlo pracovné stretnutie so zhotoviteľmi rekonštrukcie centrálneho systému
výroby a distribúcie tepla. Prvý výkop sa naplánoval na 24. apríla, dohodli sa postupy prác
tak, aby ich čo najmenej pocítili občania. Mesto
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(pokračovanie zo str. 1)
nosť výroby a dodávky tepla. Rovnako rastú
požiadavky na ochranu životného prostredia
a kvalitu ovzdušia. To všetko vytvára tlak na
modernizáciu a rekonštrukciu existujúcich
sústav dodávky a výroby tepla.
Začalo sa 24. 4. 2019! Takýto typ rekonštrukcie
je samozrejme závislý na počasí a musí byť dobre koordinovaný s časom trvania vykurovacej
sezóny. Súčasťou rekonštrukcie je odstránenie
starého potrubia a jeho nahradenie novými teplovodnými rozvodmi. Celá rekonštrukcia musí
byť zvládnutá za 15 mesiacov. Práce sa však
budú sústreďovať najmä do mesiacov mimo vykurovacieho obdobia a počas zimy 2019/2020
budú prebiehať len tie práce, ktoré nemajú
vplyv na zabezpečenie dodávky tepla.
Rekonštrukcia je podporená grantom fondov
Európskej únie prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia, výzvy
OPKZP-PO4-SC451-2017-20, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo životného prostre-

dia Slovenskej republiky. Poskytnutá výška
grantu dosiahne hodnotu 5 990 754,77 EUR.
Dodávateľ celého diela vzišiel z verejnej súťaže. Víťazným dodávateľom sa stalo ZDRUŽENIE KYSUCA, ktoré je tvorené spoločnosťami
TENZA, a. s. (vedúca spoločnosť združenia)
a ENERGY CLASSICS, SE. Celková výška investície (zodpovedajúca ponúknutej cene víťaza verejného obstarávania) dosiahne hodnotu 8 989 379,59 EUR bez DPH.
Po ukončení rekonštrukcie bude viac ako 95 %
tepla v Kysuckom Novom Meste vyrábaného
z obnoviteľných zdrojov energie.
Počas projektu sa kompletne vymení 13 km
rozvodov tepla a vybuduje viac ako 150 domových kompaktných odovzdávacích staníc tepla.
Rekonštrukcia rozvodov tepla je spojená
predovšetkým s rozsiahlymi stavebnými prácami. Tie sa budú dotýkať cestných komunikácií, chodníkov aj trávnikov všade tam, kde
sú aj v súčasnosti vedené rozvody tepla. Tieto
stavebné práce prinesú obmedzenia v doprave aj v parkovaní. Všetky zmeny a obmedzenia budú vyznačené dopravnými značkami.

Na zvoz elektronického šrotu, autobatérií
a žiariviek bude pristavený veľkokapacitný
kontajner označený ﬁrmou T+T, a. s.
v čase od 10,00 do 18,00 h.
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka) 30. 4.
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.) 2. 5.
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 3. 5.

v čase od 10,00 do 13,00 h.
ZŠ Dolinský potok 4. 5.
v čase od 14,00 do 17,00 h.
Dubie 4.5.
Kamence (predajňa Perla)
6. 5.
Budatínska Lehota
(predajňa Jednota) 7. 5.
Oškerda (dom kultúry) 9. 5.

v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľa Základnej umeleckej školy, Štúrova 476/6, Kysucké Nové Mesto.

Kvaliﬁkačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky spolu so zoznamom
požadovaných dokladov sú zverejnené
na webovej stránke Kysuckého Nového
Mesta www.kysuckenovemesto.sk v časti
Občan – Pracovné ponuky.

kačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov.
Zisťovanie sa uskutoční i v našom meste
od 17. 4. do 31. 5. 2019 .

V tomto období vybrané domácnosti navštívi
odborník zo ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.

V poslednú marcovú sobotu 30. 3. 2019 sa
konalo 2. kolo volieb prezidenta SR. Každý
občan mesta mohol využiť možnosť rozhodnúť sa, koho chce vidieť ako hlavu štátu nastávajúcich 5 rokov. V druhom kole dosiahla
účasť v KNM 44,73 %. Svoj hlas odovzdali
kandidátom na prezidenta voliči v KNM nasledovne:
1. Zuzana Čaputová 2 072 hlasov (38,75 %)
2. Maroš Šefčovič
3 275 hlasov (61,24 %)
V porovnaní s výsledkami volieb v ŽSK:
1. Zuzana Čaputová 123 803
(50,96 %)
2. Maroš Šefčovič
119 093
(49,03 %)
Občania Slovenskej republiky rozhodli, Zuzana Čaputová získala 58,40 % hlasov voličov.

Zároveň občanom pripomíname, že voľby
do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu
25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Hlasovací preukaz v listinnej alebo elektronickej forme môžete žiadať do 3. 5., potom je
možné žiadať hlasovací preukaz iba osobne
alebo splnomocnenou osobou do 24. 5. 2019
do 12.00 hodiny na prízemí Mestského úradu v KNM, na referáte matriky a evidencie
obyvateľstva.

DNI ČISTOTY MESTA  ZBER ELEKTROODPADU
Mesto KNM v spolupráci s ﬁrmou T + T, a. s.,
Žilina organizuje v dňoch 30. 4. – 9. 5. 2019
Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude možné
likvidovať elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), ďalej
autobatérie a žiarivky, nie pneumatiky a komunálny odpad!

VÝBEROVÉ KONANIA
NA RIADITEĽA ZUŠ
Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE
Štatistický úrad SR realizuje v roku 2019 Zisťovanie o využívaní informačných a komuni-

VÝSLEDKY VOLIEB
PREZIDENTA SR
Prvé kolo volieb prezidenta SR sa konalo
v sobotu 16. marca. V KNM je zriadených
13 volebných okrskov. Účasť voličov v meste
dosiahla 54,05 %. Po zrátaní všetkých platných hlasov boli výsledky nasledovné:
Zuzana Čaputová
26,77 %
Maroš Šefčovič
24,03 %
Štefan Harabin
23,01 %
Marián Kotleba
13,35 %
František Mikloš
4,79 %
Eduard Chmelár
3,01 %
Milan Krajniak
2,63 %
ostatní kandidáti nezískali ani 1 % hlasov

Celková rekonštrukcia rozvodov tepla prinesie aj obmedzenia v dodávke teplej vody počas stavebných prác. Tieto obmedzenia budú
súvisieť s prácami v miestach, kde bude nevyhnutné dočasne prerušiť dodávku teplej vody.
Spravidla teda pôjde len o obmedzenia lokálneho charakteru, týkajúce sa niekoľkých domov. Pracovný postup je pripravený tak, aby
boli tieto obmedzenia dodávok minimálne.
Celková rekonštrukcia je rozdelená na niekoľko etáp, ktoré sa navzájom časovo prekrývajú.
Bude sa teda pracovať na niekoľkých miestach
súčasne.
Počas celej rekonštrukcie bude pre všetkých
obyvateľov KNM k dispozícii e-mailová adresa:
rekonstrukcia@kysuckenovemesto.sk, ktorú
môžete využiť v prípade, že budete mať nejaké otázky, postrehy, návrhy. Investor, mesto
aj dodávateľ sa budú snažiť reagovať na vaše
podnety čo najrýchlejšie. Zároveň je možné navštíviť priamo spoločnosť KYSUCA, s. r. o., v jej
sídle na adrese Matice slovenskej 620 a odovzdať svoje podnety na novovybudovanom
klientskom centre spoločnosti KYSUCA, s. r. o.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke mesta KNM v časti Občan – voľby 2019.
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Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila dňa 29. 6. 2018
výzvu „Podpora opatrovateľskej služby“, na ktorú
Mesto KNM reagovalo vypracovaním projektu
„Podpora opatrovateľskej služby v Kysuckom Novom Meste“ a podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku v auguste 2018.
Náš projekt bol úspešný a od 1. marca 2019 sme sa
zapojili do menovaného dopytovo orientovaného
projektu a na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného ﬁnančného príspevku sme na obdobie
26 mesiacov získali nenávratný ﬁnančný príspevok na mzdy opatrovateliek vo výške 237 120 €.
Do projektu je zapojených 8 opatrovateliek na plný
úväzok a 12 opatrovateliek na skrátený úväzok.
Uvedený projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
Domáca opatrovateľská služba je veľmi významnou službou pre občanov s nepriaznivým

JEDNA
Z VEĽKONOČNÝCH TRADÍCIÍ
Dobrovoľní hasiči z KNM počas Veľkonočnej
soboty ostali verní tradícii a striedali sa na
čestnej stráži Božieho hrobu v oboch kostoloch
v meste.

VYSTÚP Z TEMNOTY
Príbeh môj a mojej rodiny, v ktorom som sa narodil do nového sveta. Začalo to nevinne, ako každý
mladý, však skúsim – nič sa nemôže stať, ale stalo
sa. Popíjať som začal ako mladý chalan, prvú opicu som mal v pätnástke. Dlhé roky som bol príležitostný konzument, na diskotékach a oslavách.
Moje aktívnejšie pitie začalo po vojne, príležitosti
pribúdali, až ma to nakoniec pohltilo. Keď som sa
zamestnal v jednej nemenovanej ﬁrme, začal som
piť viac, ale ešte som si dával pozor. Vždy po práci, nikdy nie za volantom. Ale neskôr, to ešte pred
svadbou, som to roztočil – začal som piť viac a aj
hrať a už som aj riskoval za volantom. Darilo sa mi
to zakrývať a nikto nič netušil až do nehody, ktorú
som spôsobil, keď som mal vypité. Uhral som to.
Oženil som sa a pokračoval v mojej alkoholickej
a gemblerskej kariére, za volantom som jazdil už
bežne pod vplyvom. Cestou z práce bola moja prvá
zastávka v krčme, potom herňa a keď som už nič
nemal, domov. Čakával som na chodbe, kým manželka nezaspí, nechcel som sa s ňou rozprávať.
Zas by som musel vysvetľovať. Keď mi volala, tak
som povedal, že som ešte v robote. Bolo to možné,
mal som takú prácu, dalo sa vyhovoriť. Jedného
dňa mi manželka volala, ako už veľakrát predtým,
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zdravotným stavom odkázaných na pomoc inej
fyzickej osoby. Klient zotrváva v domácom prostredí, kde opatrovateľka vykonáva u prijímateľa
sociálnej služby odborné opatrovateľské úkony
na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
v rozsahu určenom touto zmluvou.
Tento druh sociálnej služby má okrem samotného
opatrovania aj ďalšie sociálne aspekty: umožňuje rodinným príslušníkom zotrvať v zamestnaní, zabraňuje osamelosti a sociálnemu vylúčeniu
opatrovaného občana, primerane mobilizuje jeho
schopnosti, dostáva sa mu psychickej podpory, pocitu istoty a intimity. Členom rodiny je uľahčené
zvládanie nepriaznivého zdravotného stavu ich príbuzného, posilnenie spolupatričnosti rodiny s možnosťou prežívať bežný život, rodinné aj spoločenské
udalosti spolu s opatrovaným členom, spokojnosť
a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je dobre
postarané a v neposlednom rade úsporu ﬁnančných
prostriedkov oproti nákladom, ktoré by vznikli pri
pobytovej sociálnej službe pre ich blízkeho.
V KNM je domáca opatrovateľská služba poskytovaná z rozpočtu mesta od roku 2002, kedy pre-

šla v zmysle zákona č. 461/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky zo štátu na samosprávu. Počet opatrovateliek a opatrovaných
sa vyvíja v závislosti od požiadaviek a potrieb
klientov. V súčasnosti zamestnávame 45 opatrovateliek, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu
62 občanom odkázaným na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby. Opatrovateľky sa stávajú takmer členmi rodiny, prežívajú so svojimi
klientmi radostné i menej dobré chvíle.
Mesto KNM sa snaží neustále skvalitňovať a rozširovať poskytovanie opatrovateľskej služby
k spokojnosti svojich občanov a takto podporovať
trend poskytovania sociálnych služieb klientom
v ich prirodzenom sociálnom prostredí, čo najdlhšie zotrvania klienta v jeho rodinnom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnom druhu
sociálnych služieb. Poskytnutím ﬁnančného príspevku sa pre občanov KNM zvýši dostupnosť
domácej opatrovateľskej služby.
Bc. Janka Virdzeková

Na stráži stáli
veliteľ DHZ Miroslav Kuric,
členovia DHZ Ondrej Belko, Patrik Adzima,
Peter Kubík, Peter Čambor, Rudolf Čambor,
Pavol Ďurina a Ján Korman.

kde zase som a padla moja obvyklá výhovorka.
Nedalo jej to a išla sa pozrieť do krčmy a ja tam
s pivom a poldeci. „Plánuješ prísť domov?“ Ja som
len čosi zašomral a pil ďalej. Keď som bol potúžený alkoholom, pokračoval som do herne a zase
všetko prehral. Mal som byt na hypotéku, tu som
neplatil, stúpal tam dlh, u majiteľa ﬁrmy som mal
požičané 8 000 €, na mojom konte, kde mal byť
ešte zvyšok peňazí zo sporenia – debet 2 500 €,
nezaplatené faktúry za telefón… Manželku som
klamal ešte dosť dlho, až kým neprišla na to, že
neplatím hypotéku. Podarilo sa mi to ešte zahrať
do autu, manželka mi natoľko dôverovala, že dám
všetko do poriadku. Ja som však nič neriešil, jednoduchšie bolo ísť sa opiť a potom zatupeným
mozgom dúfať, že vyhrám v automatoch. Nedarilo sa dlhy rástli a mne bolo všetko jedno. Videl
som len chľast. Môj deň začínal aj končil pohárikom, deň čo deň som chodil opitý za volantom,
vôbec ma netrápilo, či ma zastavia policajti, že sa
môže stať tragédia… Keď manželka prišla na to,
že svoje sľuby neplním a nič neriešim, zobrala to
do svojich rúk a začala hľadať pomoc. Išli sme do
manželskej poradne a tam keď zistili, aký mám
problém, odporučili nás na klub abstinentov. Tam
nás privítali a vysvetlili, aký mám problém, aj som
chvíľu vydržal byť „čistý“, ale dlho to nevydržalo.

Manželka dostala peniaze, ja som ich vybral z účtu
a ešte v ten večer som ich prepil a prehral. Prišiel
som domov opitý, manželke som tvrdil, že som ich
nechal v robote, na druhý deň som sa však priznal.
Bolo to ťažké obdobie. Manželka si so mnou nevedela rady a ja som bol zúfalý a bezmocný. Nakoniec ma prihlásila na protialkoholickú liečbu, lebo
ja som to odmietal. Mne nič nechýbalo, ostatní
mali problém, len som si neuvedomoval, že so
mnou. Tak som nastúpil na protialkoholickú liečbu vo Veľkom Záluží, a po jej skončení pravidelne
navštevujem abstinentské kluby. A čo na zaver?
Aký je život s triezvou hlavou, je plný starostí, ale
aj radostí, úplne bežný s veľkou výhodou – už ma
nič neťahá ku dnu. Najviac som vďačný manželke
Zuzke, ktorá stála a stojí pri mne a vydržala aj to
najhoršie. Do konca života budem vďačný za to,
že ma syn Marek nikdy nepoznal opitého a dúfam,
že moja rodina, ktorá sa mi otočila chrbtom, raz
pochopí a odpustí… Zo života závislých spracoval Palo Hrubý, predseda abstinentského klubu
KYSUCA.
Členovia klubu medzi sebou privítajú každého, kto
sa trápi so závislosťou. Stretnutia sa konajú každý utorok o 16.00 h. v Pastoračnom centre.
„Aj keď sa snažíš, je nemožné bojovať nad svoje
sily“ (HOMÉR)
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MESTO INFORMUJE

PODPORA
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

LETNÉ AKTIVITY PRE VAŠE DIEŤA
Centrum voľného času sv. Jakuba
na leto pripravilo:
2. – 4. 7. 2019
Mládežnícky tábor – pre
žiakov od 13 do 16 rokov
8. – 12. 7. 2019
Divadelný tábor pre
deti – pre 1. – 7. ročník ZŠ

ZÁCHRANA
OBOJŽIVELNÍKOV
A je tu opäť jar, obdobie, ktoré prináša novú
silu, všetko v prírode ožíva a teší sa z teplého slniečka. Nie je tomu inak ani pri živočíchoch. Žiaci ZŠ Nábrežná sa opäť zapojili
do super akcie a pomáhali prenášať vzácne
jedince ropuchy bradavičnatej v lokalite
Horný Vadičov – Hájnice. Tieto jedince každoročne migrujú v čase párenia z blízkej Ľadonhory, kde prečkajú celú zimu. Odtiaľ na
jar putujú do priehrady, ktorá je súčasťou
tejto lokality a poskytuje im vhodné pod-

ŠKOLSTVO

POVEDZ NÁM TO!
To je meno 9-mesačného projektu, ktorého cieľom bolo „naštartovať“ KNM. Isto
ste postrehli, že deti a študenti v školách
vypĺňali dotazníky. Organizovali sa rôzne
stretnutia a mládežnícky parlament usilovne pracoval aj na tomto projekte. Celkovo
sa do projektu zapojilo 2 200 respondentov, okolo 30 dobrovoľníkov, vyše 20 odborníkov a mnoho ďalších. Cieľom bolo
zmapovať potreby detí a mládeže v meste
a vytvoriť publikáciu s výsledkami náš-

FLAUTY, TRÚBKY,
SAXOFÓNY…
Marcová interpretačná prehliadka v hre na
dychové nástroje každoročne znamená pre
žiakov Základnej umeleckej školy v KNM,
aby ešte viac ako obvykle usilovne nacvičovali svoje skladby, trénovali techniku
hry, dynamiku…
V deň prehliadky sa pedagógovia deťom
už od rána ochotne venovali a pomáhali im prekonať trému. Hlavne tým najmenším, žiakom prípravného štúdia,
medzi ktorých patrí i Evka Bílešová,
Mattias Moravčík, Jakub Rotter či Ivanka Urbaníková. Aj keď sa celé dopoludnie nieslo v priateľskom duchu, zodpovednosť za svoje vystúpenie pociťoval
snáď každý z takmer štyridsiatich účinkujúcich. „Predtým, ako sa prehliadka
začala, som vôbec nemal trému. Prišla

Pobytový tábor pre
deti – pre 3. – 7. ročník ZŠ
22. – 26. 7. 2019 Týždeň objavov – pre
3. – 6. ročník ZŠ
29. 7. – 2. 8. 2019 Bambino – od 5
do 7 rokov

5. – 9. 8. 2019

14. – 19. 7. 2019

Divadelný tábor
pre mládež – od 13
do 20 rokov

26. 8. – 1. 9. 2019
Púť do Medžugorja
Prihlášky v CVČ
sv. Jakuba

mienky na párenie, nakladenie vajíčok a vývin mladých jedincov. Veľkou prekážkou je
však cesta, po ktorej chodia autá a ohrozujú
život týchto obojživelníkov. A práve preto
deti každoročne ochotne a radi pomáhajú
týmto živočíchom v spolupráci s ochranármi z CHKO KYSUCE. Spolu s Petrom Drengubiakom, ochranárkou Zuzkou Vaclavovou a tiež Evkou Pietorovou prebieha táto
akcia podľa potreby v mesiacoch marec
až apríl už niekoľko rokov. Je to úžasné
a naši žiaci sú nadšení, že môžu pomôcť
aj takýmto spôsobom, už aj tak dosť zni-

čenej a zdevastovanej prírode. Dozvedeli
sa, ako možno rozlíšiť samčekov od samičiek, a to nielen podľa veľkosti, ale aj iných
znakov. P. Drengubiak im ochotne vysvetlil
a porozprával zaujímavosti nielen o obojživelníkoch, ale aj ďalších živočíchoch ako
napr. rosničke zelenej, vydre riečnej, vlkoch
a pod. Zuzka im zasa vysvetlila a porozprávala zaujímavosti o rastlinách typických pre
oblasť Kysúc, v tejto lokalite je to určite aj
borievka obyčajná, ktorej bohužiaľ neustále v našej prírode ubúda.
Jana Vaňková

ho mapovania, ako aj s výsledkami z realizovaných stretnutí. Všetci mladí ľudia
v meste mali možnosť vyjadriť sa, podeliť
sa s nami o svoj názor, povedať nám čo sa
im v meste páči a čo naopak nie. Názory,
nápady, odporúčania boli zoskupené do
7 okruhov (voľný čas, kultúra, zdravie, bezpečnosť, vzdelanie, participácia, zamestnanosť) a následne bola vytvorená publikácia
(verejne prístupná na internete). Tento
projekt slúži ako základ pre prácu s deťmi
a mládežou v meste. O tieto dve skupiny
je v meste nízky záujem, a tak sa organizá-

cia SYTEV spolu s mládežníckou klubovňou YC a mestským mládežníckym parlamentom rozhodli túto nepriaznivú situáciu
zmeniť. Po podpore mestského zastupiteľstva sme sa rozhodli pracovať na vytvorení
koncepcie pre prácu s mládežou. Koncepcia
bude základom, pre profesionálnu prácu
s deťmi a mládežou v meste, posilní vzťahy
medzi školskými a mimoškolskými zariadeniami a bude krokom vpred pre mesto.
Projekt „Povedz nám to!“ bol podporený
Nadáciou pre deti Slovenska, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

až vtedy, keď som stál na javisku,“ povedal
žiak 4. ročníka 2. stupňa – Peter Súkeník.
Mohli sme si vypočuť rôznorodý repertoár
od ľudových piesní, cez populárne melódie
až po klasiku predovšetkým v podaní ﬂáut,
ale zastúpenie mali i plechové dychové ná-

stroje či saxofóny. „Som rada, že sa táto
prehliadka koná každý rok. Vždy vidieť, že
žiaci sa svojim nástrojom skutočne venujú
a vďaka tomu sa viac a viac zlepšujú,“ vyjadrila svoj postoj žiačka Nina K. Backová,
ktorá už niekoľko rokov svoju dušu vkladá
do zobcovej ﬂauty.
Na záver si každý účinkujúci prevzal pamätný list ako spomienku
na tohtoročnú prehliadku. Pedagóg Štefan Zábojník, Dis. art., vedúci oddelenia dychových a bicích
nástrojov po skončení skonštatoval, že považuje tento ročník za
veľmi úspešný a žiaci preukázali
vysokú umeleckú úroveň pri interpretácii skladieb.
Alexandra Ďurišová
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NA JAVISKU AKO
V MRAVENISKU

guľôčku ukradne. Nielenže prichádzajú o to
najcennejšie, ale stanú sa korisťou larvy.
Tretie dejstvo je venované mravcom, ktorí
pracujú vysokým tempom a neohliadajú
sa za nikým. Celej mravčej spoločnosti velí
slepý mravec. Vedú vojnu zo žltými mravcami, ktorú prehrajú. Príbeh sprevádza tulák
a kukla, ktorá neustále vykrikuje, že sa z nej
zrodí niečo nové, ohromné a veľkolepé.

Ohromné a veľkolepé bolo celé predstavenie. Dievčatá i chlapci podali vynikajúce nielen herecké výkony, ale i spevácke.
Nechýbal ani rap a spoločná pieseň na záver. Hudobne hru sprevádzal Matej Králik
a Soňa Papučíková. Za úspechom predstavenia stojí jeho scenárista a režisér Pavol
Zátek.
D. Š.

chvíľočku stali súčasťou rozprávok.
Bolo úžasné pozorovať ich kreativitu a fantáziu, ktorú predviedli
počas dramatizácie vybranej rozprávky.
Tentokrát však p. uč. Zátek pripravil pre deti ešte jedno veľké prekvapenie. Ste zvedaví, však? Nebudeme vás preto dlho napínať. Bolo
ním vystúpenie raperov KOKA &
ROKA, a tých vám určite nemusíme predstavovať. Deti boli nadšené
a po vystúpení sa nevedeli dočkať
spoločných selﬁe či autogramov.
Spánok už čakal predo dvermi a chtiac-nechtiac sme ho museli vpustiť medzi nás.
A tak sme sa prezliekli do pyžám, umyli si
zúbky a vrhli sa do rozprávkových snov.

Ráno sa nám síce vstávalo trošku ťažšie,
ale na deti čakalo ešte posledné prekvapenie – spomienkový list a odmena za ich aktívnu prácu.
Mgr. Katarína Halúsková

ZŠ Nábrežná
Na divokú prériu sa zmenili priestory v piatok 29. 3. 2019 počas 11. Noci s Andersenom v ZŠ Nábrežná v KNM. Žiaci 5. roční-

ka ZŠ Nábrežná a žiaci partnerských škôl
ZŠ Lesní a ZŠ Sienkiewicze z Jablunkova
si zmerali svoju šikovnosť, odvahu a kreativitu v rôznych aktivitách. Zážitkom pre
všetkých zúčastnených bolo
hudobné i divadelné vystúpenie i návšteva u pána primátora
Ing. Mariána Mihaldu.
Žiakov počas tohto rozprávkového dobrodružstva sprevádzali učitelia: PaedDr. Igor
Drexler, Mgr. Adriána Ondrejášová, Mgr. Slávka Svrčková,
Mgr. Tatiana Chupáčová, Mgr.
Monika Mojtová (ZŠ Nábrežná)
a Mgr. Eva Lysková, Renata Kohutová (ZŠ Jablunkov). Štvrtý-

krát vycestovali na výmenu do Jablunkova
aj naši žiaci s pani učiteľkami Mgr. Vierou
Hmírovou a Mgr. Martinou Janekovou.
Úprimné poďakovanie vyslovujem najmä
Rodičovskej rade pri ZŠ Nábrežná, Brass
Triu pod vedením Mgr. Štefana Zábojníka, Dis.art, Divadlu zo šuﬂíka, pánovi
primátorovi Ing. Mariánovi Mihaldovi,
zúčastneným kolegom, kolegyni Mgr. Oľge
Štefánkovej, vedeniu školy, pánom školníkom a pani upratovačkám. Vedúcej školskej jedálne Ing. Vladimíre Klečkovej, pani
kuchárkam, pizzerii Michaelo a všetkým
maminkám zúčastnených detí ďakujem za
chutné dobroty. Vďaka, samozrejme, patrí
aj všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli.
Mgr. Monika Mojtová

ZŠ Clementisova
Tento rok bola téma medzinárodného podujatia Noc s Andersenom „Andersen
známy – neznámy“. Žiaci z 5. B a 5. C prežili príjemné rozprávkové chvíle najprv
v Mestskej knižnici KNM. V tímoch súťažili, preukazovali pohybové zručnosti a vedomosti o rozprávkach. Potom sa vrátili do
školy. V škole ich čakala dobrá večera – pizza. V súťaži „Aktivity“, ktorá bola venovaná postavám z rozprávok, čarovným predmetom a fantastickým javom, získavali
v skupinách víťazné body kreslením, pantomímou (mimikou a gestikuláciou) a hovoreným slovom. Nechýbala hudba ani ta-

nec v pyžamách. Ráno si deti po raňajkách
ešte zahrali vybíjanú. Noc s Andersenom

sme ukončili záverečným vyhodnotením
všetkých súťaží a odovzdávaním cien.

(pokračovanie zo str. 1)
sám, pretože sa mu na básne nepodarilo
žiadnu samičku nalákať. V druhom príbehu rozosmial divákov pár hovniválov gúľajúcich si svoju „voňavú“ guľôčku. Hľadajú
pre ňu úkryt, lebo je ich najvzácnejším majetkom a zmyslom života. Iný hovnivál im

TRI ČAROVNÉ NOCI
ZŠ Dolinský potok
Aj tento rok sme si v ZŠ pripomenuli osobnosť H. Ch. Andersena, ktorý sa vďaka
svojim rozprávkam stal známym po celom
svete. Rozprávkové podujatie sme organizovali 29. marca 2019, a to už po siedmykrát. Žiaci sa ho nevedeli dočkať, veď prežiť
rozprávkovú noc v škole je pre nich nezabudnuteľným zážitkom.
Do podujatia sme vybrali žiakov 5. – 7. ročníka a organizácia bola na pleciach p. učiteliek Mgr. Káčerikovej, Mgr. Zátekovej
a Mgr. Halúskovej. Pre deti boli v tento
deň pripravené rôzne rozprávkovo-zábavné disciplíny, ktoré na ich tvárach vyčarovali úsmev i radosť. Zároveň sa aspoň na
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SPOMIENKY
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom
pominú,
na Teba nám spomienky v srdci navždy
zostanú.
Dňa 21. 5. 2019 si pripomíname 13. výročie,
keď nás opustila naša milovaná mama
Melánia ŠEFÁROVÁ
S láskou spomínajú manžel, dcéry s rodinami
a sestry s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 26. mája 2019 si pripomíname
20. výročie, čo nás navždy opustil
Ľudovít KÚDELA
S láskou spomínajú manželka, dcéry
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Elena FRANCOVÁ (1929 – 2006), učiteľka
materskej školy, by 24. mája 2019 oslávila
90. narodeniny. Nám chýba už 13 rokov.

Zároveň si v júli pripomenieme, že pred
22 rokmi nás opustil otec
Karol FRANC (1918 – 1997), kultúrny
pracovník závodného klubu.
S láskou spomínajú deti Beáta, Marta
a Ladislav, ako aj ostatná rodina.

Dňa 18. 5. 2019 uplynie 5 rokov odvtedy,
čo nás opustila naša drahá mama, babka
a prababka
Agátka KARASOVÁ z Poviny
S láskou a úctou spomíname dcéry s rodinami
a synovia s rodinami.

Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach budeš žiť navždy s nami.
Dňa 28. 5. 2019 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia
Miroslava KRÁLIKA
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.

Dňa 5. 5. 2019 bude 10. výročie, čo zomrel
Stanislav CHOVANČÍK
S úctou a láskou spomína priateľka Mária
s deťmi.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz
vzal…
Zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
29. apríla uplynulo 7 rokov od úmrtia nášho
deda
Petra GALVÁNKA z KNM
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si žiť,
ale osud to tak zariadil,
že si nás navždy musel opustiť.
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 3. 5. 2019 si pripomíname 3. smutné
výročie úmrtia môjho drahého manžela, otca,
starého otca
Martina POLIAKA
S láskou spomína manželka, synovia
s rodinami.

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 20. mája 2019 si pripomenieme
5. výročie úmrtia nášho milovaného manžela,
otecka, dedka a pradedka
Milana KUBIČKU
S láskou spomína manželka Evka, dcéry
Evička a Tánička s rodinami.

Dňa 15. 4. 2019 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia našej mamičky, babky a prababky
Marie MATERLÍNOVEJ
S láskou spomína dcéra s rodinou.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,
tá rana stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 4. 5. 2019 budú tomu tri roky, čo zomrel
Richard PAJTÁŠ
S úctou a láskou spomínajú mama, sestry,
brat, synovci, neter a ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji.
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Dňa 28. mája si pripomenieme 1. smutné
výročie, keď nás navždy opustila milovaná
manželka, stará mama, švagriná
Anna DOSTÁLOVÁ
S láskou a úctou stále spomínajú manžel,
vnúčatá a celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú modlitbu.

POĎAKOVANIE
Dňa 10. 3. 2019 nás navždy opustil vo veku
78 rokov náš drahý manžel, otec, dedko,
pradedko, švagor, krstný otec
Ing. Pavol GALVÁNEK
Z úprimného srdca ďakujeme celej rodine,
priateľom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Dňa 8. 5. 2019 uplynie už 20 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel a otec
Ing. Jozef BAČÍK
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

Dňa 22. 5. 2019 si pripomenieme 6. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Júliusa ADÁMKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Stíchlo navždy srdce zlaté,
zhasol v Tvojich očiach svit,
ťažko sa nám bude teraz tu bez Teba žiť.
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou
mamou, starkou a prastarkou
Martou RUDINCOVOU z Budatínskej
Lehoty,
ktorá nás opustila 1. apríla.
Ďakujú syn Viktor a dcéra Iveta s rodinami.

OPUSTILI NÁS
Dňa 31. 5. 2019 si pripomenieme 1. smutné
výročie, kedy nás opustil náš milovaný otec,
brat a dedko
Milan ONDRÚŠEK
S láskou spomínajú deti, súrodenci a celá
rodina.

Osud je krutý, nevráti, čo vzal.
Zostali iba spomienky a v srdci žiaľ.
Už niet návratu a ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 14. 4. 2019 sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia našej milovanej manželky, mamičky,
babky, sestry, nevesty
Dany KYNIEROVEJ
S láskou spomína celá rodina.
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 25. 5. 2019 si pripomíname 1. výročie
úmrtia a nedožitých 72 rokov našej milovanej
manželky, mamy a starej mamy
Heleny ŠTALMACHOVEJ
S láskou spomínajú manžel, syn a dcéra s rodinou.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky na Teba myslíme.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať
a s láskou a úctou na Teba spomínať.
Dňa 20. 4. 2019 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Jána RAČKA
S láskou spomína manželka, syn a dcéry
s rodinami.

Zvesti

Alojz SVRČEK
Marta RUDINCOVÁ
Ján HORÁK
Dagmar VAVREKOVÁ
Jozef BUKOVANSKÝ
Milan DIKOŠ
Helena KOHÚTOVÁ
Viliam DRŠMAN
Radoslav FIRČA
Ing. Ivana GRÓFOVÁ
Mária HALÚSKOVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

68 rokov
71 rokov
90 rokov
84 rokov
52 rokov
66 rokov
65 rokov
79 rokov
26 rokov
40 rokov
85 rokov

NARODENIE DETÍ
Jakub Borovička, Simona Chládková

INZERCIA
 SK Gastro Matice slovenskej 621 (bývalý Sezam) ponúka denné
menu vo forme baleného výdaja jedál.
Objednávky na čísle: 0949/544 834 do 8.00. Facebook: SK Gastro.

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

4. 5. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

5. 5. 2019

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

STREDA

8. 5. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

11. 5. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

12. 5. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

18. 5. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

19. 5. 2019

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

25. 5. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

26. 5. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 4/2019 znie:
„… tým viac pochybuje“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Dana Stopjaková, Jesenského
1234, KNM – 6,00 €, 2. Soňa Vendrinská, Radoľa 152 – 5,00 €, 3. Zuzana Belková, Revolučná 1299, 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 5/2019 spolu
s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej

kea, nava,
druh
Anaro, Ian,
kód
papagája odopieral
Aedes, Slovenska
nestora
amonit

umýval
vo vani

ruská
rieka

poraň

skočenie

rohožky

1. časť
tajničky

vyhyn. hlavonožec
Antonov
(zn.)

peňažné
odmeny

inak

2. časť
tajničky

úsek
pretekov

cér
(zn.)

Európske
spoločenstvo

špan. plachetnica
argentínska step

politická
akcia

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 5. 2019.

cudzie
autor
muž.meno
krížovky:
rob
Jaroslav ohavným 3. časť
Jablonský
tajničky

kopaním
obrob
lebo
(bás.)
nočný
podnik
kujný
nerast

nemecké
auto

tým
smerom
rehoľa

dotieravý
hmyz
umelý
jazyk

glg

ostrov
v USA

4. časť
tajničky

chytanie
rýb

komár
(zool.)

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



5

Roosevelt: Úspech navštevuje iba tých, ktorí … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

5

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 4/2019 znie: „počítače“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Eliška Saková, Neslušská cesta 510, 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. 5. 2019. 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. 5. 2019,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Zimník.
2. Kto kúri.
3. Kolesá.
4. Kúsoček.
5. Samec diviaka.
6. Knižka.
7. Samec mačky.
8. Dojnica.

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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žiakov na 1 km zvíťazil s výrazným náskokom (čas 3,02), na rovnakej trati po tuhom
boji dobehla prvá Veronika Čurajová (3,21),
tretie miesto si vybojovala Miška Vlčková (3,38). Veľmi dobre bežali aj ďalší naši
bežci – Adriana Hrubá, Viktória Sobolová,
Nicolas Nevedel, Adriana Kučerová, Magda
Malíková. V behu na 5 km mužov zvíťazil
Jozef Nevedel s časom 17,41, tretie miesto
obsadil Pavol Baroňák (18,12). Alex Nevedel skončil na nevďačnom 4. mieste. Aj medzi ženami na 5 km sme stáli na stupni víťazov – Lucka Ondrušková dobehla druhá,
striebro jej zabezpečil čas 19,55. Alexandra
Faktorová obsadila 7. miesto.
Na 10 km si výborne počínal Jozef Bubeník. Bežal s prehľadom, bolo vidno, že si
preteky užíva. V predposlednom kole sa
odpútal od svojich súperov a v čase 33:14
zvíťazil. Medzi ženami do 35 rokov skonči-

la Miška Jarošová šiesta, Aďka Vitková
v kvalitnej konkurencii žien nad 35 rokov dobehla piata.
Ceny víťazom odovzdávali primátor
Ing. Marián Mihalda, zástupca primátora Mgr. František Šerík, riaditeľ MKŠS
Mgr. Juraj Čierňava.
Máme za sebou úspešný 14. ročník
Kysuckej desiatky. Úspešný pre organizátorov z MKŠS Kysucké Nové Mesto,
týmto ďakujeme všetkým členom DHZ
KNM, mestskej a štátnej polícii, členom a priaznivcom atletického klubu.
Úspešný bol nielen z hľadiska rekordného
počtu pretekárov, ale aj ohlasov účastníkov
po skončení podujatia.
Cestný beh 10 km absolútne poradie
1. Jozef Bubeník MKŠS AK KNM: 33,14
2. Emil Drabik, MOK Mszana Dolina,
33,36
3. Jan Wydra, MOK Mszana Dolina, 33,57
Cestný beh 5 km absolútne poradie
1. Jozef Nevedel, MKŠS AK KNM, 17,41
2. Pavol Baroňák, MKŠS AK KNM, 18,12
3. Michal Belko, AK Strečno, 18,36
Cestný beh 1 km absolútne poradie
1. Peter Plánka, MKŠS AK KNM, 3,02
2. Samuel Kubovich, Atletický klub
Krupina, 3,14
3. Šimon Troiak, Atletický klub Krupina,
3,17
Podrobné výsledky nájdete na webovej stránke www.hrdosport.sk.

tovej hale v KNM konalo 3. kolo Turnaja
olympijských nádejí v džude. Už po druhýkrát sa v našom meste stretli kamaráti
z rôznych končín Slovenska, aby si zmerali
sily a porovnali si, kto venuje tréningu viac
úsilia. Turnaja sa zúčastnilo rekordných
207 pretekárov z 15 klubov z celého Slovenska. Klub Judo San KNM reprezentovalo
19 pretekárov v rôznych vekových i váhových kategóriách.
Vzhľadom na početnosť pretekárov z kysuckého klubu sa neraz stalo, že sa v zápase stretli aj pretekári nášho klubu. Ale
zápasy sa niesli v športovom duchu a pod-

ľa pravidiel športového džuda a vyhrávali
tí najlepší.
Turnaj podporilo aj mesto, prišiel ho otvoriť primátor mesta Ing. Marián Mihalda.
Ďakujeme Mestskému kultúrno športovému stredisku KNM, ktoré umožnilo usporiadať turnaj v mestskej hale. Poďakovanie
tiež patrí všetkých rodičom a priaznivcom
kysuckého džuda, ktorí pomohli pri premiestňovaní žineniek tatami a príprave celého turnaja.
Výsledky členov klubu Judo San KNM nájdete na webovej stránke mesta.
Stanislav Kuchár

tovaní do práce. Vyhlasovateľom súťaže je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa

do kampane zaregistrujú. Do 5. mája môžete registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré
vytvoria zamestnanci ﬁriem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si
o tom viesť evidenciu na internetovej stránke
www.dopracenabicykli.eu. Môžete vyhrať
elektrický bicykel a iné super ceny. Ale najmä
získate skvelý pocit z pohybu a ochrany životného prostredia. Veríme, že takýto spôsob
dopravy do práce sa pre mnohých stane samozrejmosťou a inšpiráciou pre tých, ktorý sa všade presúvajú autom.

ŠTRNÁSTA DESIATKA
Kysucká desiatka zapísala 14. ročník v nedeľu 14. apríla. Na jej štart sa postavilo
214 pretekárov, ktorí zdolávali okruhy
na uliciach Murgašova, Lipová a Litovelská.
Ako prvý bol odštartovaný cestný beh žiakov a žiačok na 1 000 m. Presne o desiatej
hodine zaznel výstrel, ktorý už odštartoval
ostatných atlétov s cieľom zvládnuť 5 alebo
10 km.
Kysuckonovomešťanov môže tešiť, že sa
v kvalitnej konkurencii presadili a zvíťazili
v štyroch kategóriách. Peter Plánka v behu

TURNAJ
OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ
V sobotu 30. marca 2019 sa v Mestskej špor-

PRIHLÁSTE SA
DO KAMPANE
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy
v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku,
aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach
vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí
dochádzajú do práce na bicykli a motivovať
zamestnancov, aby viac používali túto formu
alternatívnej dopravy pri každodennom ces-
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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 / Mládežnícka klubovňa, YC-čko: lukas@sytev.com, 0910 489 591

12. 4. – 17. 5. 2019
Dom kultúry KNM
Čarovné Kysuce
Výstava fotograﬁí miestnych fotografov
z pripravovanej knihy čarovných fotograﬁí.
1. 4. – 15. 5. 2019
Mestská knižnica KNM
Les ukrytý v knihe
Celoslovenská kampaň zameraná na ochranu lesov a propagáciu knižníc.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 5. 2019
Odomykanie Kysuckej brány
18. ročník Odomykania Kysuckej brány,
Rochovica.
1. 5. 2019, 10.00 h.
Oslava 1. mája
Oslava Sviatku práce. Pochod po Belanského
ulici. V sprievode budú mažoretky Asanka,
DH Kysučanka. o 10,30 h. na námestí vystúpi Kysucká vrchárska heligónka a mažoretky
Asanka.
2. – 3. 5. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Európsky týždeň mládeže
Vo štvrtok sa bude premietať komédia
Eurotrip, v piatok sú dvere klubovne otvorené pre deti a mládež na spoločenské hry
s témou Európy.
5. 5. 2019
Považský Inovec
Turistika: Javorina, Bezovec, Top. hrad,
Tematín a TV Horná-Dolná
4. – 5. 5. 2019
Vodná nádrž Nesluša
O pohár predsedu MO SRZ
MO SRZ pozýva členov, rodinných príslušníkov, známych a ostatných záujemcov
na rybárske preteky.
4. 5. 2019 od 6.00 h.
rybárske preteky dospelých
5. 5. 2019 od 7,30 h.
detské rybárske preteky
5. 5. 2019, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Žabí kráľ
MKŠS a Divadlo na hojdačke Žilina pozýva
deti na bábkovú rozprávku. Známa rozpráv-

ka zo zbierky bratov
Grimmovcov. V interaktívnej spolupráci s publikom
sa bude čarovať,
spievať či tancovať,
odvážne princezné
z hľadiska dostanú
šancu bozkom vyslobodiť zakliateho kráľa.
vstupné: 2 €

17. 5. – 8. 9. 2019, 10.00 – 16.00 h.
Kaštieľ Radoľa
Keď sme boli deti…
Výstava o detstve očami zbierok Kysuckého
múzea v Čadci.

8. 5. 2019
Stretnutie turistov Kysúc
Veľká Rača

19. 5. 2019
Pomoc značkárom
Značkovanie chodníkov v Javorníkoch

10. 5. 2019, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi dobrovoľným darcom.

19. 5. 2019, 14,00 h.
Dom kultúry KNM
Majáles pre seniorov
Tanečná zábava, hrajú Kysuckí junáci a DJ
vstupné: 5 € (večera, kultúrny program)

11. 5. 2019
Dievčenský výstup
Výstup na Malinô Brdo.
12. 5. 2019, 15.00 h.
Centrum voľného času KNM
Miss zvieratko
Predstav svojho zvieracieho kamaráta na
súťažnej prehliadke. Hodnotí sa vzhľad, šikovnosť, poslušnosť, originalita. Prihlás sa
v CVČ do 8. 5.

18. 5. – 28. 7. 2019, 10.00 – 16.00 h.
Kaštieľ Radoľa
Tvorba Martiny Šottníkovej
Autorská výstava obrazov.

22. 5. 2019
Koncertná sála ZUŠ
Absolventský koncert
30. 5. 2019, 9.00 – 15.00 hod.
Mestská knižnica KNM
Čítajme si…
Maratón čítania detí. Oﬁciálny pokus o slovenský rekord v čítaní detí v jeden deň. Hosť
dňa – standupistka Simona. Z priestorových
dôvodov je potrebné prihlásiť sa vopred

13. – 18. 5. 2019
Mestská knižnica KNM
Rodinné balenie čítania
Prihláste sa rodinní príslušníci do knižnice
a členský poplatok zaplatí len jeden z vás.
Ak už niekto z rodiny v knižnici prihlásený
je, členský poplatok nehradíte. Pri príležitosti Dňa rodiny (15. 5.)
14. 5. 2019
Koncertná sála ZUŠ
Absolventský koncert
15. 5. 2019, 8.00 – 15.00 h.
Deň slnečníc
Klub SM KNM pri SZSM organizuje charitatívnu akciu.
Študenti budú obyvateľom
rozdávať slnečnice – symbol SM (sclerosis
multiplex) a informačné brožúry o nevyliečiteľnej chorobe. Dobrovoľným ﬁnančným
darom prispejete na klubovú činnosť.

30. 5. 2019
Koncertná sála ZUŠ
Koncert komornej hudby.
PRIPRAVUJEME NA JÚN
2. 6. 2019, 13.00 h.
Cesta rozprávkovým mestom
29. 6. 2019
Majstrovstvách SR hasičského dorastu
30. 6. 2019
Majstrovstvá SR Dobrovoľných hasičských zborov
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