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ČO SA DEJE
NA ŽIDOVSKOM CINTORÍNE?
Ruch na židovskom cintoríne si nejeden z vás určite všimol. I mňa zaujímalo,
kde a prečo sa zrodila myšlienka zveľadiť
priestor, ktorý bol tak zarastený a zasypaný
odpadom, že náhrobky nebolo ani vidieť.
Oslovila som aktivistu Rudolfa Mlicha,
ktorý odpovedal na moje otázky. Prečo si
vybral práve toto miesto? „Zaujímam sa
a študujem históriu. Takto som sa postupne pred rokmi dozvedel, že sme tu v našom meste mali židovskú komunitu a že
tu stále máme cintorín. Toto miesto má
historický význam pre naše mesto a bolo
v dezolátnom stave. Navyše je to pietne miesto a keďže tých, ktorí by sa mali
o cintorín postarať, tu už niet, bolo na nás
dobrovoľníkoch, aby sme tak urobili.“
Čo všetko ste na mieste urobili? „Odstraňovali sme náletovú zeleň a množstvo
komunálneho odpadu. Myslím si, že je
veľmi nezodpovedné a neúctivé, ak hroby
niekto zanesie a vytvorí skládku nielen
stavebného odpadu. Odhadom sme vyzbierali približne 20 – 30 veľkých čiernych
vriec odpadu.“

viac na str. 2

LUCKA ONDRUŠKOVÁ
A JOZEF NEVEDEL
MAJSTRAMI SLOVENSKA

PREMIÉRA CHEMICKEJ ŠOU
V apríli sa v priestoroch ZŠ Dolinský potok konala premiéra chemickej šou pod
názvom Súboj hudobných titanov. Žiaci
ôsmeho ročníka sa prezliekli do kostýmov podľa rozličných štýlov hudby, ktoré v minulosti ovládli svet a ku každému
z nich predstavili jeden chemický pokus
efektný pre oči divákov.

viac na str. 6

Sobota 27. apríla podvečer, krátko pred
17.00. Na mestskom štadióne zaznie hymna Slovenskej republiky, po nej otvára
Ing. Marián Mihalda, primátor KNM, majstrovstvá Slovenskej republiky mužov, juniorov, žien a junioriek v behu na 10 000 m.
Vo svojom príhovore privítal všetkých
pretekárov a poprial im kvalitné výkony.
Vyzdvihol skutočnosť, že v našom meste
sme zorganizovali už 4 šampionáty v behu
na 10 km na ceste, tento dráhový sa koná
na našom tartane tretíkrát. Po slávnostnom otvorení majstrovstiev bol odštartovaný beh žiakov na 500 m. Naši bežci
dosiahli výborné časy. Víťaz Radoslav Kubica zabehol 500-vku za skvelých 1:12,97,
druhý Tibor Hurik 1:14,30, tretí Peter Plánka 1:14,96. Na štvrtom mieste dobehol Alex
Nevedel za 1:15,81, piaty Michal Dančík
1:24,83, šiesty Nicolas Nevedel 1:36,59.

viac na str. 11

i

chovajú. Obdaroval mamičky červenou ružou
a malou pozornosťou pre ratolesť, či ratoles-

ti, lebo obradnú miestnosť v utorok
21. mája navštívili i dvojičky. Následne sa rodičia zapísali do pamätnej
knihy mesta. Drobcov treba pochváliť,
lebo sa správali ukážkovo, len občas
bolo počuť zamrnkanie. Slávnostný
program opäť ukončila uspávanka
a báseň. Niektorí rodičia prehodili
medzi sebou pár slov o rodičovských
povinnostiach a radostiach, iní osobne poďakovali primátorovi, že oživil
túto tradíciu.
D. Š.

ťou – Deň matiek. Byť matkou je tá najkrajšia a zároveň najnáročnejšia úloha v živote
ženy. Deň matiek bol dňom, kedy sme mohli
spoločne prejaviť svoju vďačnosť všetkým
matkám.
V utorok 7. mája v Dome kultúry v KNM deti z MŠ Komenského a Budatínskej Lehoty
prejavili svoju lásku a vďaku
mamičkám nezabudnuteľným
kultúrnym programom. Sála
kultúrneho domu sa zaplnila
do posledného miesta. V úvode
riaditeľ školy privítal všetkých

prítomných a slovami vďaky sa k mamičkám
prihovoril i vzácny hosť primátor Ing. Marián
Mihalda.
Program slávnostne otvorili mažoretky z materskej školy. Po nich sa predstavili deti z jednotlivých tried, ktoré svojimi pesničkami,
básničkami a tancom pohladili, potešili a zaujali všetky mamičky i babičky v sále. Rodičia
odmenili deti obrovským potleskom.
Veľké poďakovanie patrí učiteľkám za prípravu a priebeh slávnosti, ako aj za vyhotovenie
darčekov pre mamičky. Poďakovanie patrí aj
MKŠS za poskytnutie sály.
Kolektív MŠ

SEDEM BÁBÄTIEK
Jozef, Michal, Matej, Zuzana, Gregor,
Sebastián, Ninka sú mená malých občanov
nášho mesta, ktorí po prvýkrát navštívili
mestský úrad. Po mnohých rokoch sa konalo
Uvítanie do života. Otvorila ho uspávanka
v podaní Mgr. Aleny Ďuriakovej. Rozkošné
bábätká aj ich rodičov privítal primátor mesta
a srdečne im do života poprial to, čo najviac
potrebujú – zdravie, šťastie a rodičovskú lásku. Vyjadril tiež presvedčenie, že rodičia svoju
neľahkú úlohu zvládnu a svoje deti dobre vy-

DEŇ VENOVANÝ MAMÁM

SPRAVODAJSTVO

Slnečné jarné dni priniesli významný deň,
ktorý je naplnený láskou, úctou a vďačnos-

ČO SA DEJE NA ŽIDOVSKOM CINTORÍNE?
(pokračovanie zo str. 1)
A čo ďalej so židovským cintorínom? „Dobrovoľníci upravili jeho južnú časť na pekný
a príjemný parčík. V jeho severnej časti sú dve
haldy stavebného odpadu a hliny. Je tam rôzny „šalung“, betón z pomníkov a iný neporiadok. Nie je v našich silách a možnostiach túto
skládku vytvorenú v 90. rokoch a vytváranú
v podstate až do našich aktivít, odstrániť. Tu
už i touto cestou chceme požiadať mesto, aby
tak urobilo. My dobrovoľníci im budeme určite podľa našich možnosti nápomocní.“
Takáto výnimočná aktivita si zaslúži pochvalu, ale ako zabrániť tomu, aby sa toto pietne
miesto opäť nestalo zabudnutým? „Podľa mo-

jich informácií prebiehajú rokovania o pozemkoch, na ktorých sa cintorín nachádza, medzi
predstaviteľmi mesta a Židovskou obcou v Žiline. Výsledok bude dôležitý pre ďalšiu údržbu
cintorína. Verím tiež, že ak sa podarí zlikvidovať haldy odpadu, vznikne pekné a príjemné
historicko-prírodné miesto. Jeho následná
údržba bude nenáročná. Nechali sme tam najkrajšie stromy. Rastie tam príjemná zeleň.“
Čo hovoria na takúto dobrovoľnícku činnosť
ľudia? „Ohlasy od návštevníkov cintorína
a na sociálnej sieti sú veľmi pozitívne. Kolegovia v práci, priatelia nám hovoria, že nemali ani potuchy o tom, že tu máme takúto
pamiatku. A to nás veľmi teší.“

Už z predošlých odpovedí je jasné, že pán
Mlich nebol na všetko sám. Kto mu najviac
pomohol? „Chcel by som sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa čistenia zúčastnili. Vznikla skvelá partia. Vďaka za odpracované hodiny i za materiálnu pomoc. Vďaka
tiež tým, ktorí nás podporovali na sociálnej
sieti svojimi pozitívnymi komentármi. Tiež
by som sa chcel poďakovať pánovi primátorovi a pracovníkom Údržby mesta, ktorí zabezpečili odvoz odpadu, ktorý vznikol pri našom
upratovaní. Zabezpečili tiež mechanizmy na
štiepanie a odvoz dreva.“
Dobrovoľníctvo sa čoraz častejšie skloňuje i v našom meste. Čistenie cintorína bolo
ukážkové podujatie dobrovoľníctva. Ako sám
iniciátor uvádza, dôležitá je práca a pomoc,
nie ﬁnancie. Ich náklady boli len na benzín
a olej do motorových píl v sume cca 10 €.
A nájdu sa dobrí ľudia, ako i v tomto prípade,
ktorí zabezpečia či sponzorujú techniku.
„Z hľadiska turizmu si kultúrna verejnosť
naše aktivity cení a už o nich vie. Píšu nám
ľudia, pýtajú sa na cintorín, na jeho históriu.
Je tu záujem médií. Návštevníci nášho najväčšieho zamestnávateľa Schaeﬄer Kysuce,
často cudzinci, vidia v akom stave je cintorín. Vytvárajú si obraz o našom meste a o našom národe i na základe toho, ako sa staráme
o pietne miesta, pamiatky, prírodu a verejný
priestor,“ dodal na záver pán Mlich.
D. Š.
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vedúci školstva Mgr. Ladislav Vendrinský
a riaditeľ škôlky Mgr. Ján Mišáni.

27. 4. 2019
Primátor mesta Ing. Marián Mihalda
otvoril Majstrovstvá Slovenskej republiky
mužov, juniorov, žien a junioriek v behu
na 10 000 m. (viac na str. 11)

získal v dvoch kategóriách: do 75 kg a tiež
v klasickej kulturistike do 175 cm. Táto
skutočnosť primátorovi neušla, preto Mareka pozval do svojej pracovne a poďakoval
mu za úspešnú reprezentáciu mesta.

30. 4. 2019
V spoločnosti predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov Rastislava Majerčiaka
položil primátor mesta veniec k pamätníku
padlých v mestskom parku pri príležitosti
74. výročia oslobodenia mesta. (viac na str. 7)
30. 4. 2019
V posledný aprílový deň sa konala ľudová
tradícia stavanie mája. Svoju ruku k dielu
pridal aj primátor mesta. (viac na str. 7)
1. 5. 2019
Pekné slnečné počasie, dychová pochodová
hudba, ladné mažoretky. To všetko patrilo
k oslavám Sviatku práce. Nechýbal ani príhovor primátora. (viac na str. 7)
6. 5. 2019
Uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadom výstavby cyklotrasy Dunajov – Žilina.
Zúčastnili sa ho starostovia z Ochodnice,
Rudiny, Rudinky, Kysuckého Lieskovca
a zástupcovia ŽSK z odboru dopravy. Zástupca ŽSK Ing. Peter Mráz informoval
prítomných účastníkov o aktuálnej situácii s plánom výstavby cyklotrasy na úseku
Dunajov – Žilina. ŽSK chcel vyčleniť úsek
cyklotrasy Žilina – Brodno a urýchliť tak
proces projektovania a vybavovania príslušných povolení z dôvodu možného využitia ešte voľných ﬁnančných prostriedkov
v operačnom programe IROP (Integrovaný
regionálny operačný program). Po viacerých rokovaniach s NDS a ŽSR, však nie je
možné tento proces urýchliť, pretože tieto
subjekty pripravujú v spomínanom úseku
svoje investičné akcie, ktoré sú z časti v kolízii s cyklotrasou v dvoch úsekoch medzi
Žilinou a Brodnom.
7. 5. 2019
Kontrolný deň prác prebiehajúcich pri rekonštrukcií MŠ Komenského ukázal, že realizátor zatiaľ dodržiava schválený harmonogram. Kontrolného dňa sa okrem primátora
zúčastnil pracovník investičného oddelenia,

Zvesti

7. 5. 2019
74. výročie ukončenia vojny si pripomenul primátor spolu s ďalšími predstaviteľmi miest a obcí na dolných Kysuciach pri
pomníku na Skačkove kladením vencov. Tu
boli v roku 1944 zastrelení 9 rukojemníci
nemeckými fašistami.
9. 5. 2019
V máji sme oslávili pekný sviatok Deň matiek. Slávnostného predstavenia v dome
kultúry sa zúčastnil aj primátor. Vo svojom
príhovore poďakoval všetkým mamám.
(viac na str. 2)
10. 5. 2019
Raňajky s primátorom, tak znie názov nového projektu Ing. Mariána Mihaldu s cieľom podporiť úspešných žiakov. Raz za dva
mesiace počas školského roka ho navštívia
v pracovni vybraní žiaci jednotlivých základných škôl. Spoločne strávia čas nielen
pri chutných raňajkách, ale i pri neformálnom rozhovore. Už prvé stretnutie dopadlo
na výbornú. Žiaci ho milo prekvapili svojimi dosiahnutými úspechmi, plánmi a názormi. S primátorom raňajkovali Anetka
Špircová, Lucka Ševčíková, Alexandra Ďurišová, Matúš Máca.

10. 5. 2019
Marek Vlček je juniorský vicemajster Slovenska v kulturistike. Titul vicemajstra

11. 5. 2019
Tento rok sa na námestí vysielali on-line
prenosy zápasov Slovenska počas Majstrovstiev sveta v hokeji. Ak to dovolilo počasie, fanúšikovia vo večerných hodinách
podporovali našich hráčov. Jedným z fanúšikov bol aj primátor. Ten využil prestávku
medzi hokejovými tretinami a verejne ocenil ﬂorbalistky. Poďakoval im za úspešnú
reprezentáciu mesta, veď získali v extralige
žien krásne 3. miesto. (viac na str. 11)
15. 5. 2019
V polovici mája Klub Sclerosis multiplex
KNM zorganizoval celoslovenskú zbierku
Deň slnečníc. Primátor si našiel čas a prišiel
členov klubu podporiť.
Klub SM pri SZSM ďakuje Mestu KNM, koordinátorovi Denného centra Klub 75, ako
aj študentkám Gymnázia KNM za veľkú
pomoc pri organizovaní verejnej zbierky,
ktorá sa konala 15. mája 2019 v rámci Svetového dňa Sclerosis multiplex pod názvom
Deň slnečníc.
vďační členovia Klub SM v KNM

16. 5. 2019
Vo štvrtok zrealizoval primátor mesta
Ing. Marián Mihalda svoj plán otvoriť mestský úrad žiakom. Deň otvorených dverí využili všetky tri školy, ktoré sídlia v našom
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30. 4. 2019
V tento deň sa konalo zasadnutie poslancov
mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom
programu bolo podanie aktuálnej informácie ohľadom súdneho sporu Mesta KNM so
spoločnosťou Eurokapital. (viac na str. 4)
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MESTO INFORMUJE

meste. Viac ako 150 školákov postupne
prekročilo prah úradu a zasadlo do zasadačky a možno sa chvíľu cítili ako na zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Primátor ich srdečne privítal, predstavil aj prítomné vedenie, svojho zástupcu Mgr. Františka Šeríka
a prednostku úradu PaedDr. Emíliu Becovú.
Stručne zhrnul činnosť na úrade, vysvetlil
prácu zamestnancov na jednotlivých oddeleniach a potom otvoril tú najzaujímavejšiu
časť. Žiaci mohli klásť svoje zvedavé otázky.
A veru neostýchali sa, začali tými o meste,
ktoré sa týkali športovísk, budovy plavárne,
železničnej stanice, zlej dopravnej situácie
či podujatí v meste. Neskôr kládli i osobnejšie otázky, ktoré boli zamerané na samotnú
prácu primátora, jeho koníčky a zabavili sa
i aktuálnou témou – hokejom. Na záver navštívili pracovňu primátora a zasadli do obradnej miestnosti, kde ich najviac zaujala
reťaz hlavy mesta.

INFORMÁCIA PRE OBČANOV
Vážení občania
Kysuckého Nového Mesta,
oslovujem vás z dôvodu veľmi dôležitých
udalostí posledných dní, ktoré môžu výrazne ovplyvniť chod nášho mesta a života nás
všetkých. Dovoľte mi, aby som vám podal
najdôležitejšie informácie o dlho trvajúcom
spore medzi ﬁrmou Eurokapital a Mestom
KNM. Tento spor pre mnohých z vás, určite
nie je novinkou. Ťahá sa už od roku 2007.
Firma Eurokapital, ešte v marci roku 2007
požiadala KNM o odkúpenie pozemku, časti mestského parku, údajne za účelom realizácie výstavby niekoľkopodlažného domu
pre bývanie a služby. V roku 2007 KNM,
so súhlasom vtedajšieho zastupiteľstva,
ﬁrme Eurokapital vyhovelo a pozemok jej
odpredalo za 2 892 000 slovenských korún.
Po uzavretí kúpnej zmluvy a zároveň ešte
pred zavkladovaním parku do katastra sa
ku vlastníctvu pozemku parku prihlásila cirkevná obec. Požiadala súd o určenie
vlastníctva, Okresný súd v Žiline jej vyhovel a určil vlastníctvo parku v prospech
cirkvi. Park sa stal vlastníctvom cirkvi,
a teda nemohlo dôjsť k predaju a prevodu
majetku na ﬁrmu Eurokapital. Zdôrazňujem, že historicky bol park už od 50. ro-

17. 5. 2019
Talenty 2018 je podujatie, ktoré pripravilo
Centrum voľného času v KNM. Stretli sa
na ňom víťazi okresných kôl postupových
súťaží a olympiád zo základných škôl. Slávnostné podujatie s bohatým kultúrnym
programom sa konalo v dome kultúry. Odmeny víťazom odovzdával primátor mesta.

18. 5. 2019
Ako vášnivý rybár sa primátor mesta podieľal na organizácii dvoch rybárskych pretekov.
Prvé sa konali 4. mája a súťažilo sa O pohár
kov v užívaní a starostlivosti vtedajšieho
mestského národného výboru a mnohí si
pamätáme, že o park sa mesto staralo. To
znamená, že pozemok parku bol v čase
uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy s ﬁrmou Eurokapital na liste vlastníctva KNM.
Po priznaní vlastníctva pozemku cirkvi,
kataster zamietol zapísať vlastníctvo pozemku ﬁrme Eurokapital. Peniaze, ktoré
mesto zinkasovalo za odpredaj pozemku,
vrátilo ﬁrme späť do poslednej koruny.
Po vrátení ﬁnancií mesto považovalo vec
za ukončenú. Kupujúci sa s týmto stavom
neuspokojil a po 3,5 roku zažaloval KNM
s návrhom na odškodnenie v sume 5 miliónov eur za ušlý zisk. Požadujú od nás
všetkých peniaze za to, že nemohli predať
budovu, ktorú len chceli postaviť. Požadujú
od nás všetkých prakticky 70-násobok kúpnej ceny bez žiadnej investície. Okresný súd

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 13. júna (štvrtok) o 13,00 hod. sa
uskutoční v zasadačke Mestského úradu
v KNM zasadnutie poslancov mestského

zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy pre-

predsedu SZR a v druhých 18. mája sa bojovalo O pohár primátora (viac na str. 11).
20. 5. 2019
Primátor sa zúčastnil konferencie „Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2019“.
Okrem iného svoje správy predniesol štátny tajomník ministerstva dopravy, ako
aj generálny riaditeľ NDS. Pre Mariána
Mihaldu, aj obyvateľov mesta a dolných
Kysúc, je potešujúca informácia, že medzi
prioritnými cestami bola na druhom mieste diaľnica D3, ako aj diaľničný privádzač
do KNM. Na prvom mieste bol úsek D1
Turany – Hubová. Predpokladaný termín
na výber zhotoviteľa prác na privádzači D3
do KNM má byť vypísaný podľa plánu, teda
v druhej polovici tohto roka.
21. 5. 2019
Po dlhých rokoch sa konalo v obradnej sieni mestského úradu stretnutie primátora
s mladými mamičkami a ich ratolesťami.
Pozvanie na uvítanie do života prijalo 6 rodičov. (viac na str. 2)
v Žiline, po viacerých pojednávaniach, vydal tzv. medzitýmny rozsudok. Týmto rozsudkom určil, že KNM zodpovedá za škodu. Opakujem, že podľa žalobcu sú škodou
ﬁnancie, ktoré by získal, ak by hypoteticky
predal budovu. Nejedná sa ešte o konečné
rozhodnutie, pretože súd by mal rozhodnúť
o konkrétnej výške škody.
Všetkých vás ubezpečujem, že vynakladáme maximálne úsilie, aby sme o tieto peniaze neprišli. Sú to ﬁnancie nás všetkých,
ktoré majú slúžiť na rozvoju nášho mesta.
Veľmi nerád by som sa vzdal predsavzatí,
na ktorých spolu s poslancami pracujeme.
Nechcem sa vzdať rozvoja mesta, napredovania škôl, rozvoja športovísk, riešenia
cyklotrasy, výstavby športovej haly, opráv
chodníkov, ciest, mestských budov a vôbec
budovania nášho mesta. Určite urobíme
maximum, aby si pár jednotlivcov neužívalo naše spoločné peniaze niekde v dovolenkovom raji.
Milí Kysučania, obraciam sa na vás. V týchto ťažkých chvíľach vás chcem požiadať
o vašu podporu. Stojíme spolu na jednej
lodi. Podporte nás v našom boji! Veríme
v spravodlivosť.
Ing. Marián Mihalda, primátor mesta

nos zastupiteľstva opäť prinesie na svojom
TV kanáli spoločnosť Antechnet, s. r. o.
Podrobný program rokovania poslancov
bude uverejnený na webovej stránke mesta.
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Povyše železničnej stanice sa začalo s výstavbou
garáží. Stavajú si ich občania svojpomocne. Medzi tými, ktorí kopali základy, bol aj futbalista

Ján Staškovan. Keď už mal výkop skoro za sebou,
zbadal, že z neho niečo trčí. Vyzeralo to ako zhrdzavená rúra so závitom. Z mäkkej čiernej zeme

DEŇ ZEME ZAKTIVIZOVAL ŠKOLY, ŠKÔLKY AJ OBYVATEĽOV
YCčko Mládežnícka klubovňa
Filmový štvrtok sme 25. 4. poňali tematicky
a v YC|Mládežníckej klubovni sme pozerali dokument Nepríjemná pravda o klimatických zmenách
a možnej energetickej revolúcii. Tematicky myslíme preto, lebo nasledujúci deň v piatok 26. 4.,
kedy sme organizovali podujatie ku Dňu Zeme,
počas ktorého sme zbierali v našom meste odpadky. Spolu s dobrovoľníkmi z mládežníckeho
parlamentu sme sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy World Cleanup Day, do ktorej sa zapojilo
150 krajín sveta. U nás je táto iniciatíva známa
ako Upracme (si) Slovensko.
Na porade s vedením mesta a mestskými poslancami sme si strategicky rozdelili časti mesta,
ktoré budeme upratovať. Do tejto aktivity sa každoročne zapájajú aj materské, stredné a základné
školy. Dobrovoľníkom sme poskytli vrecia a rukavice a už nám nezostávalo nič iné, ako vyraziť
do mesta a upratať naše okolie.

Táto aktivita bola podporené z dotácie Nadácie
pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.
Sytev

príslušnej farby, ktoré pracovníci údržby mesta
následne odviezli. Deti 8. triedy pomáhali pri
vysádzaní kvetov muškátov do válovcov a kvetináčov. Plnili tým ciele pestovateľského krúžku
a pričinili sa o to, aby prostredie, v ktorom sa
denne pohybujeme bolo estetické a krásne.
Vedomosti o prírode a o dôležitosti jej ochrany si deti najstaršej vekovej kategórie rozšírili
deň predtým na besede s lesným pedagógom
Ing. Jánom Vojtekom. Priblížil deťom zaujímavou
formou tému, ako sa starajú lesníci o les od jeho
výsadby po výrub.
V. Trúchla

ZŠ Clementisova
Dňa 26. 4. 2019 sa v ZŠ Clementisova tiež konal
Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5. – 9. ročníka sa ako
každý rok aktívne zapojili do tejto významnej
akcie. Ročníky 1. – 4. boli v triedach, kde sa deti
zapojili do rôznych environmentálnych aktivít.
V areáli školy sme upravovali terén, chodníky,
átrium, zbierali odpadky, čistili atletickú dráhu
a vysávali futbalové ihrisko. Snažili sme sa separovať odpad – najmä papier, sklo, plasty, kovy
a tetrapaky. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia a pomocný dozor. Chceli by sme poďakovať
všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme a významne prispeli k čistote
nášho mesta. Ďalej chceme poďakovať vedeniu
školy i mestu za spoluprácu a za dodanie plastových vriec a rukavíc.
Mgr. Jaroslav Jablonský

ľahko predmet vytiahol a keď videl, čo drží v ruke,
utekal s ním mimo ľudí. Neskôr sa zistilo, že ide
o ruský, údajne letecký náboj z druhej svetovej vojny typ 82, ktorý vážil asi 2 kg, mal dĺžku cca 30 cm.
M. Straňan
MŠ Komenského
Aj deti z MŠ Komenského si pripomenuli tento
deň v piatok 26. apríla.
Ochranu životného prostredia zdôrazňujeme
v MŠ celoročne, no tento deň sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve environmentálnym aktivitám. Celá materská škola sa v rámci
mestskej aktivity zapojila do čistenia a úpravy
školského areálu – mladšie deti vyčistili okolie
školy a predškoláci vyčistili časť brehu okolo
Kysuce. Odpad sme separovali do vriec. V spolupráci s CVČ KNM výtvarným stvárnením prírody poukázali na nebezpečenstvo znečistenia
prírody a dôležitosť starostlivosti o našu Zem.
Deti kreslili, rozprávali o prírode, rastlinkách,
zvieratkách. Vyjadrili svoj postoj, ako sa správať
k prírode. Za vydarenú akciu ďakujeme p. Kafčákovej a p. Klušákovej.
Kolektív MŠ

Občania mesta
Na zasadnutí zastupiteľstva vyzvali poslanci
občanov, aby sa zapojili do konaných aktivít
pri príležitosti Dňa Zeme. Požiadali ich, aby
vyčistili a upravili okolie svojich bytových
domov. Niektorých obyvateľov táto výzva
nenechala chladnými a skutočne ráno vyšli
pred svoje bytovky s náradím a keď poobede
odchádzali, ostal za nimi kus práce. Vyčistili
chodníky, pokosili trávniky, nasadili zeleň,
vyzbierali odpadky a mnoho iného. Všetkým patrí poďakovanie. A je chvályhodné,
že ruku k dielu pridali aj niektorí poslanci.
D. Š.

MŠ 9. mája
Deti MŠ 9. mája sa aktívne zapojili do projektu
vyhláseného mestom pri príležitosti Dňa Zeme.
Veku primerane, tí najmenší vyzbierali odpadky
a vyčistili nielen školský areál, ale aj jeho okolie.
Staršie deti detským záhradným náradím vyhrabali a poodvážali na malých fúrikoch suché, z jesene zabudnuté lístie a pozametali betónové plochy. Vyzbieraný odpad potriedili do kontajnerov
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PREMIÉRA CHEMICKEJ ŠOU
(pokračovanie zo str. 1)
Príprava akcie trvala niekoľko mesiacov.
Najskôr bolo treba vymyslieť tému, rozdeliť
úlohy, vybrať piesne a k nim chemické pokusy, pripraviť prezentáciu, vyriešiť kostýmy. Žiaci spolu s pani učiteľkou vymýšľali,
hrali sa a plánovali. Napokon to celé vyvrcholilo a oni predviedli, čo v nich je.
Predstavili sa mnohí velikáni počnúc Mozartom, ktorý zvíťazil v súboji s moderným
Aviciim. Ostatné súboje prebiehali tak, že

ŠKOLSTVO

VÍŤAZSTVO ŽIAKOV SOŠ
Horizon Grand Prix je súťaž RC áut na hybridný vodíkový pohon. Študentské tímy,
zapojené do programu, niekoľko mesiacov
pracujú na vlastnom modeli auta na vodík v pomere 1:10. Od bežných modelov
sa však odlišuje svojím dojazdom, keď namiesto krátkych pár minútových rozjazdov vydržia autá krúžiť po dráhe dlhých
6 hodín. To je možné aj vďaka inovačným
úpravám, ktoré sú výsledkom tímovej práce
študentov na stavbe modelu.
Študenti poznávajú na vlastné oči súčasný priemysel, čisté technológie a kariérne možnosti, zoznamujú sa s praktickými

sa proti sebe postavili dva odlišné melodické
žánre a žiaci prezlečení do kože interpretov
postupne ukázali svoj chemický experiment,
pričom nezabudli využiť aj herecké schopnosti. Takto sme na pódiu mohli zažiť umelcov
ako Michael Jackson, Elvis Presley, Eminem
či legendárnu skupinu Queen. Predviedli pokusy: horiace ruky, neviditeľné písmo, duch
v banke alebo obľúbené bengálske ohne. Diváci popritom nadšene híkali, tlieskali, nechceli, aby sa vystúpenie skončilo. To žiakov
povzbudilo a možno sa na podobnú ukážku
budeme môcť tešiť aj budúci rok.

Veľkú úlohu tu zohrala najmä pani učiteľka Mgr. Janka Cibulková, PhD., ktorá ako
prvá prišla s týmto nápadom. Do školstva
vstúpila s myšlienkou, že deti bude učiť
iným spôsobom. Aby učenie nebolo len
o poučkách a teórii. Chémia je z oveľa väčšej časti praktické odvetvie. Sama hovorí:
„Žiaci si s veľkou pravdepodobnosťou nezapamätajú typy chemických väzieb či počet protónov a elektrónov v atóme kyslíka,
ale o zážitku a skúsenosti z chemickej šou
možno budú rozprávať aj svojim deťom.“
Alexandra Ďurišová, 8. A

možnosťami obnoviteľných
zdrojov a súčasnými technologickými trendmi. Vodík je totiž výborným nosičom energie. Navyše sú bez
emisií, takže nezaťažujú
ovzdušie.
Majstrovstvá
Slovenska
sa konali dňa 10. 4. 2019
v Bratislave a žiaci SOŠ
strojníckej v KNM, vedení pánom MOV – Bc. Bohušom Belákom,
ktorý vedie modelársky krúžok, obsadili
1. miesto v zložení: Marek Bacula, Adrián
Hlavatý, Šimon Špalek, Branislav Fujak,
Slavomír Kubinec a postupujú na majstrov-

stvá sveta, ktoré sa budú konať v júni 2019
v Prahe. Zároveň bol študentský tím ocenený cenou Fair Play, ktorú im udelil organizátor pretekov.
Štefan Belka
ilustrácie. To, že
v materskej škole
máme talentované deti niet pochýb, pretože spokojní a s úsmevom
na tvári odchádzali Adamko V.
a Lucka K. s pamätným listom
a odmenou.
kolektív
MŠ Litovelská

ROZPRÁVKOVÝ SVET
Šikovné a usilovné deti z MŠ Litovelská sa
zúčastnili vernisáže výstavy výtvarných
prác detí materských škôl v Kysuckej knižnici v Čadci. Slávnostnú vernisáž otvorila
pani riaditeľka knižnice PhDr. Janka Bírová. Pre deti bol pripravený pekný program.
Deti si vypočuli rozprávku O kohútikovi
a sliepočke, zarecitovali veľkonočné vinše,
porozprávali o svojich obľúbených rozprávkach a na záver si spolu zaspievali a prevzali si ocenenie za svoje krásne rozprávkové

PRINIESLI SEDEM TITULOV
Prvý májový víkend bol pre mažoretky
z celého Slovenska víkendom očakávaní,
radosti, ale i sklamaní. V Bratislave sa konal už 16. ročník Majstrovstiev Slovenska
v mažoretkovom športe, ktoré sú najdôležitejšou súťažou sezóny, pretože sú odrazovým mostíkom pre postup na Majstrovstvá
Európy.
Medzi 25 súbormi nechýbali ani mažoretky Asanka z KNM. Na štartovú čiaru sa
v rôznych vekových kategóriách postavilo 73 dievčat, ktoré chceli svoje celoročné
úsilie premeniť na vytúžené medaily. Vďaka súhre skvelých výkonov, choreograﬁí
a kostýmov sa dievčatám podarilo 7-krát

prebojovať na stupienky víťazov a domov si
odniesli tieto tituly:
MAJSTER SR – VF mix junior
I. Vicemajster SR – mini baton deti
I. Vicemajster SR – mini baton junior

I. Vicemajster SR – mini mix junior
I. Vicemajster SR – deﬁlé baton kadet
I. Vicemajster SR – mini ﬂag senior
II. Vicemajster SR – mini mix senior
Výsledky sú pre dievčatá veľkým povzbudením, ale aj záväzkom
urobiť všetko pre to, aby
dobre
reprezentovali
mesto a Slovensko na majstrovstvách Európy, ktoré
sa budú konať začiatkom
júla v Záhrebe. Ďakujeme
všetkým dievčatám, trénerkám, rodičom a fanúšikom, ktorí nás podporujú.
Ing. Zuzana Ševčíková
Foto: Asanka
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Na Slovensku každoročne pribúda niekoľko
tisíc ľudí s onkologickou diagnózou. Pre onkologických pacientov je tu Liga
proti rakovine, ktorá pracuje už
29 rokov. Vďaka dobrovoľníkom
organizuje verejno-prospešnú
ﬁnančnú zbierku v rámci celého Slovenska Deň narcisov.
Sme vďační za vyzbieranú sumu
a za maximálne vynaložené úsi-

lie, ktorej výnos je určený na podporu v rôznych formátoch. Tento rok sa zbierka konala
11. apríla opäť aj v uliciach nášho mesta.
Som hrdá, že aj Okresná organizácia ÚŽS
v KNM sa každoročne do verejno-prospešnej
ﬁnančnej
zbierky organizačne
zapája vďaka obyvateľom mesta a obcí,
žiakom MŠ, ZŠ, študentom SŠ.

tišek Šerík, prednostka mestského úradu
PaedDr. Emília Becová a široká verejnosť.
Vzácnym hosťom bol predseda Zväzu protifašistických bojovníkov Rastislav Majerčiak.
Primátor mesta spolu s pánom Majerčiakom
položili veniec na pamiatku zosnulým vojakom. Pri oslobodzovaní KNM 30. apríla boli aj
straty na životoch, zomreli dvaja obyvatelia,
padli 4 vojaci Červenej armády a 24 Nemcov.
D. Š.

VZDALI HOLD OBETIAM
„Je potrebné si pripomínať túto udalosť!“
zdôraznil vo svojom príhovore primátora
mesta KNM Ing. Mariána Mihalda v utorok
poobede. V mestskom parku sa 30. apríla konala pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta. Uctiť si pamiatku
zosnulých v bojoch druhej svetovej vojny prišli primátor mesta, jeho zástupca Mgr. Fran-

ĽUDOVÉ TRADÍCIE ŽIJÚ
Chvíľa napätia na Námestí slobody v KNM trvala asi päť minút. Bol to ten okamih, keď sa
chlapi zapreli do drevenej žrde a postavili máj.
Ich námaha sa oplatila. Trinásťmetrový farebný máj stál hrdo v centre mesta a tešil každého okoloidúceho.
Táto ľudová tradícia patrí u obyvateľov medzi tie obľúbené. Prezrádza to ich hojná účasť
i silný potlesk, ktorý si vyslúžia chlapi za svoju šikovnosť pri stavaní symbolu jari a lásky.
Podujatie zorganizovalo Mestské kultúrno-športové stredisko v KNM, do spevu a tanca
vyhrával FS Jedľovina. Na pomoc so statným

stromom prišli nielen predstavitelia mesta
spolu s primátorom Ing. Mariánom Mihal-

ŽILINSKÝ KRAJ NA KRIŽOVATKÁCH DEJÍN
V piatok 26. apríla sa na gymnáziu uskutočnilo
zaujímavé podujatie s pracovníkmi Kysuckého
múzea. Mgr. Martin Turóci, PhD. prezentoval
viaceré publikácie Kysuckého múzea – Žilinský
kraj na križovatkách dejín, Zemianske rody na
Kysuciach, Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia, Acta regionalia, viažuce sa k významným
medzníkom histórie regiónov Žilinského kraja.
Ich autormi sú pracovníci a spolupracovníci
Kysuckého múzea. M. Turóci v druhej časti

OSLAVA DŇA PRÁCE
Stovky ľudí prišli v stredu na prvomájový
sprievod. Počasie sa umúdrilo a pripravilo všetkým prítomným príjemný zážitok.
Sprievod začal pred domom kultúry, v jeho
čele šli mažoretky Asanka, ktoré si vykračovali na tóny pochodových piesní Dychovej

Zvesti

Na stránke Liga proti rakovine bola podaná predbežná informácia o vyzbieranej čiastke:
Bratislava viac ako 223 0000 € a Košice viac
ako 66 000 €. Postupne na stránke a v tlači
budú zverejnené aj ďalšie kraje, okresy a ako
bude použitý peňažný výnos zo Dňa narcisov.
Liga proti rakovine, KO ÚŽS Žilina a OO ÚŽS
KNM ďakujú všetkým dobrovoľníkom a partnerom, ktorí si pripli narcis a prispeli ﬁnančnou čiastkou niekomu, kto zápasí s rakovinou. Ďakujeme.
Zdenka Stuchlíková

prezentácie odpovedal žiakom tretieho a štvrtého ročníka na viacero otázok týkajúcich sa
regionálnej histórie, ako aj obsahu publikácií.

dom, ale i členovia FS a Dobrovoľného hasičského zboru.
No a tí pozornejší si určite
všimli, že ďalší máj postavilo
mesto na sídlisku Kamence.
Nejeden postával i v dvoroch
škôl, škôlok a iných inštitúcií.
V Dubí aj tento rok aktívni
občania zorganizovali stavanie mája a veselicu. Chvojinku
vyzdobili najmenšie Dubanky,
máj postavili miestni chlapi
a o dobrú náladu sa postarala
hudobná skupina ReCover.
D. Š.
Uvedené knihy sa budú využívať pri vyučovaní
regionálnych dejín v predmetoch dejepis, seminár z dejepisu, putovanie s históriou.
Mgr. Milan Slivka
Neskôr sa pracovníci múzea presunuli
do Mestskej knižnice KNM, kde si záujemcovia mohli prezentované knihy zakúpiť. Tie sa
rýchlo minuli, preto upozorňujeme záujemcov, že knihy z vydavateľskej produkcie Kysuckého múzea v Čadci bude možné zakúpiť
počas Burzy kníh v knižnici, ktorá sa bude konať 4. 7. 2019 od 10.00 do 15.00 hod.

hudby Nová Kysučanka (foto na titulnej strane). Za podpory obyvateľov dopochodovali
po Belanského ulici až na Námestie slobody,
kde ich na tribúne očakával primátor mesta Ing. Marián Mihalda, zástupca primátora
Mgr. František Šerík, prednostka mestského
úradu PaedDr. Emília Becová a ostatní obyvatelia mesta.

Program moderovala PhDr. Elena Gavlákova. Prítomným sa prihovoril primátor mesta,
ktorý zrekapituloval históriu vzniku Sviatku
práce a zároveň pripomenul jeho dôležitosť
pre dnešok. A potom už na všetkých čakal
pestrý program, ktorý si pripravili mažoretky
Asanka a Kysucká vrchárska heligónka.
D. Š.
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SPOMIENKY
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Dňa 28. 6. 2019 si pripomenieme 4. smutné
výročie, čo nás opustila milovaná manželka,
mama a babka
Ing. Ľudmila VISKUPIČOVÁ
S láskou a úctou spomína manžel a dcéry
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Deň po dni sa míňa, rok s rokom si podal ruku zas,
no ani čas nezmazal smútok z našich sŕdc
a bolesť ukrytú hlboko v nás.
Prinášame Ti ruže, majú biele lupene,
my sme do nich vložili všetky naše spomienky.
Na hrob Ti ich kladieme, je v nich drobná rosa
a každá tá kvapka, to je naša slza.
Dňa 30. 5. 2019 sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás náhle opustil po tragickej
udalosti môj milovaný manžel
Jozef VLČEK z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína manželka Vlasta,
dcéra Jarmila, synovia Jozef a Tibor
s rodinami, otec a ostatná rodina.

Dňa 24. 6. 2019 uplynie 10 rokov odvtedy, čo
nás opustil vo veku 70 rokov
Jozef CHRASTINA
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
sestra Viera s rodinou

Dňa 24. 6. 2019 uplynie 10 rokov, ako nás
opustila vo veku 78 rokov naša drahá
Vilma SVRČKOVÁ
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku
a modlitbu.
syn Jaroslav s rodinou

Ani po rokoch bolesť neutícha,
slza v oku nevysychá.
Veľakrát už slnko zapadalo,
tisíc sĺz nám z oka vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Nikto netušil, čo je žiaľ,
ten však vie, čo mu Pán Boh najbližšieho
k sebe vzal.
Odišiel si cestou, ktorou musí ísť každý sám,
len dvere spomienok nechal si dokorán.
Dal si nám všetko, čo si nám mohol dať
a my môže už len s láskou na Teba spomínať.
Dňa 15. 6. 2019 si pripomenieme 14. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, syn, švagor, brat a dedko
Adam ŠULGAN z Kysuckého Nového Mesta
Ako ti z očí žiarila láska, dobrota,
tak nám budeš chýbať do konca života.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína
celá rodina.

Zostali len spomienky a odkaz jediný,
chýbate nám, mamička, v kruhu našej rodiny.
Už len sviečku a kytičku na hrob Vám môžeme dať
a v modlitbách na Vás spomínať.
Dňa 18. 5. 2019 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej milovanej mamy, babky,
prababky
Vincencie KOLIBAČOVEJ
S láskou spomína celá rodina.

Keď zomrie blízky človek, bolí srdce,
keď zomrie dieťa, bolí všetko.
Dňa 17. 5. sme si pripomenuli výročie úmrtia
môjho syna
Stanka BRŠLÍKA
S láskou a spomienkou mama a bratia Pavol
a Martin.

Dňa 10. 6. 2019 si pripomíname 10. výročie
úmrtia nášho manžela, otca, starkého
a prastarkého
Justína HARCEKA z Lopušných Pažití
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra,
zať, 5 vnúčat a 11 pravnúčat.

Dňa 14. júna si pripomenieme 1. smutné
výročie, keď navždy dotĺklo utrápené srdiečko
našej milovanej manželky a mamy
Evy SMATANOVEJ
S láskou a úctou, ale aj s bolesťou v srdci
spomínajú manžel a dcéra.
Vás, ktorí ste ju poznali, prosíme o tichú
spomienku a modlitbu.

Ten, kto ho poznal, spomenie si
a ten, kto si ho vážil, nezabudne.
Dňa 18. 6. 2019 si pripomenieme 8. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
starký a prastarký
Jozef VLČEK z Oškerdy
Nikdy sa nedá zabudnúť, stále si s nami
v našich srdciach a spomienkach.
S láskou a úctou spomína manželka Oľga
a dcéra Lenka s rodinou.

S tichou spomienku k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 29. 6. 2019 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec
Ján VLČEK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína celá rodina.

Zvesti
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Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Paľka v našich srdciach
navždy zostávajú.
Dňa 28. 6. 2019 uplynie 50 rokov od tragickej
smrti nášho brata
Paľka VNUKA
S láskou na neho spomínajú súrodenci
s rodinami.

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 14. 5. 2019 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Margitky PLEVKOVEJ
Zároveň si pripomenieme 18. výročie úmrtia
Vincenta PLEVKA
S láskou a úctou spomíname dcéry s rodinami.

Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach budeš žiť navždy s nami.
Dňa 27. júna 2019 uplynú tri roky odvtedy,
čo nás opustila naša drahá mama, babka
a prababka
Paulína SIDOROVÁ z Radole
S láskou a úctou spomínajú dve dcéry
s rodinami.

Dňa 21. 4. 2019 nás opustila vo veku 85 rokov
naša mamička, babka, prababka
Mária HALÚSKOVÁ, rod. Pauková
Ďakujeme priateľom, príbuzným a známym
za účasť na poslednej rozlúčke. Ďakujeme aj
pohrebnej službe za dôstojný pohreb.
S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéry
a ostatná rodina.

OPUSTILI NÁS

Alojz KRASŇAN
Katarína MAJDÁKOVÁ
Ladislav POTOČÁR
Ervín LIŠKA

Zvesti

†
†
†
†

82 rokov
44 rokov
70 rokov
75 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI

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 3. 6. 2019 si pripomíname 6. výročie
úmrtia našej milovanej manželky, mamičky,
babky
Margity KASAJOVEJ
S láskou spomínajú manžel Ondrej, dcéry
Janka a Slávka s rodinami.

Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 12. júna si pripomenieme rok, čo od nás
do neba odišla naša drahá mama, starká
a prastarká Margita KRÁLIKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú nevesta Elenka,
vnúčatá Katka a Miško s rodinami, pravnúčatá
ti do neba posielajú pusinky. Spi v pokoji.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Navždy sa zavrela kniha Tvojho života,
zostali len krásne spomienky a prázdnota.
Len sviečku horiacu, len krásnu kyticu
na Tvoj hrob položíme,
tíško sa zastavíme, tíško sa pomodlíme,
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 2. 6. 2019 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia
Anny SALATOVEJ z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína celá rodina.

POĎAKOVANIE

Erik Baláž a Gabriela Frátriková
Martin Sága a Petra Luciková
Mgr. Slavka Kleinová a Juraj Ondák
Slavomír Minárik a Mgr. Soňa Hirnerová
Samuel Balát a Nikola Melišová
Miloš Belák a Jana Gašincová
Milan Ceniga a Monika Cesneková
Barbora Králiková a Michal Vejrosta
Rastislav Maruniak a Erika Koptáková
Ing. Milan Korista a Mária Rapčanová
Martin Blaha a Lucia Hrubá
Tomáš Maruška a Daniela Drndová

NARODENIE DETÍ
Maxim Dubec

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.
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Správne znenie tajničky z čísla 5/2019 znie:
„… vedú život plný práce“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mária Fritzová, Revolučná 1171,
KNM – 6,00 €, 2. Mgr. Jarmila Púčeková, Sládkovičova 1232, KNM – 5,00 €,
3. Mgr. Jaroslav Jablonský, Matice slokasava,
OTZ, aist,
stat, otr,
Ibo, ape

sodík
(zn.)

ojoj

venskej 980, 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 6/2019 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát

zobrali ste

oviň

atomi,
jatka

ázijský
štát

rímska
minca

bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr
do 20. 6. 2019.

10 × 10

predpona
(proti

dôležití

ách

maniok
jedlý

moderne

droga

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

2. časť
tajničky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

bitúnok
(zastar.)

letný
mesiac

rob
ohavným

bocian,
po rusky
3. časť
tajničky

značka
topánok

tvrdo
pracujem

úsilie
nemecký
člen
starší
(skr.)

obyvateľ
Indie
jednotka
žiarenia
Rad. Net.
Subsys.
kmeň
v Nigérii

automatická
informačná
služba

argón
(zn.)
severský
škriatok
ručný
papier
opica
(zried.)

trstiny

popravca

1. časť
tajničky

opica,
po
anglicky

postarám
sa
o niekoho

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



Saint-Exupéry: Človek … dokončenie v tajničke krížovky

6


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

6

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 5/2019 znie: „brusnica“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Jakubko Kašiar, M. Nešporu 1186, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
najneskôr do 30. 6. 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. 6. 2019, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

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

D
D
D
D
D
D
D
D

1. Platidlo v USA.
2. Ťažká práca.
3. Batoľa.
4. Dotknutie.
5. Časti rúk.
6. Patriaci Dodovi.
7. Diaľka, po česky.
8. Bezpilotné lietadlá.

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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RYBÁRI V NOVEJ SEZÓNE
SÚŤAŽILI

Výsledky:
O pohár predsedu Dospelí: 1. Vladimír Petrek;
2. Filip Mihalda; 3. Igor Kubík
O pohár predsedu Deti: 1. Marek Čulák;
2. Alex Brňák; 3. Damián Haluza

Pri príležitosti začiatku novej rybárskej
sezóny rybári mestskej organizácie SRZ
zorganizovali na Vodnej nádrži Nesluša
niekoľko rybárskych pretekov. Hneď prvý
májový víkend to boli tradičné rybárske
preteky O pohár predsedu a o dva týždne to
boli premiérové rybárske preteky O pohár
primátora.

O pohár primátora Dospelí: 1. Daniel Helt;
2. František Sidor; 3. Peter Bača
O pohár primátora Deti: 1. Dominik Lašo;
2. Šimon Chachula; 3. David Sládek

(pokračovanie zo str. 1)
V behu žiačok v kvalitnej konkurencii dobehla
Veronika Čurajová tretia (1:27,69), len o 2 stotiny za ňou Adriana Hrubá, piata Michaela Vlčková (1:29,54), šiesta Viktória Sobolová (1:30,10),
siedma Magdaléna Malíková (1:32,60), desiata
Adriána Kučerová (1:41,65).
Potom už odštartovali ženy a juniorky
na 10 000 m. Nás veľmi potešil výkon Lucky
Ondruškovej, ktorá si časom 42:12,95 dobehla
po svoj prvý titul majsterky Slovenska. Druhé
miesto obsadila Alexandra Zavadská. V behu
mužov a juniorov sme mali trojnásobné zastúpenie (malo byť štvornásobné, ale Jozef Bubeník,
víťaz Kysuckej desiatky, bronzový medailista
v behu na 3 000 m, neštartoval pre zranenie).
Lukáša Prívaru o lepší čas a umiestnenie (tri-

SEMIFINÁLE FLORBALOVEJ
EXTRALIGY ŽIEN
Hráčky FBK MKŠS KNM obsadili v ženskej extralige tretie miesto, čo je historickým výsledkom nášho mladého športového oddielu. V semiﬁnále ukázali svoj herný i technický potenciál,
avšak rozhodli bohatšie skúsenosti a psychická
pripravenosť súperiek, ktoré sa medzičasom
jednoznačným spôsobom stali novými majsterkami SR. Mladé Kysučanky sa často nedokázali
prispôsobiť tvrdej a kúskovanej hre o mnoho
starších a skúsenejších súperiek. Na druhej
strane vekový priemer družstva (16,5 roka)
poukazuje na svetlé perspektívy do budúcnosti
a zároveň motivuje všetkých, ktorí sa okolo kysuckého ﬂorbalu hýbu k ďalšej intenzívnej práci,
a to nielen na úrovni ženského družstva, ale aj
v mládežníckych kategóriách. Z tohto uhla pohľadu má ženský ﬂorbal v meste obrovský potenciál, ktorý nám závidia aj dlhodobejšie etablované kluby na Slovensku.
Za týmito úspechmi je potrebné vidieť predovšetkým obetavú prácu Mgr. M. Vlčka, trénerov

Zvesti

násty za 34:27,69) obrali tiež zdravotné problémy. Výborný výkon podal Jozef Nevedel. Dokázal sa udržať v skupinke veľmi dobrých bežcov,
aby v závere ešte zrýchlil a dobehol si v osobnom
rekorde 34:01,75 po víťazstvo a titul medzi
juniormi. Výrazne sa zlepšil aj Pavol Baroňák.
V novom osobnom rekorde 37:23 obsadil štvrté
miesto.
Tituly medzi dospelými po výborných výkonoch
získali Veronika Zrastáková (36:01,11) a Tibor
Sahajda. Tiborovi chýbalo necelých 10 sekúnd,
aby prekonal 30-minútovú hranicu (30:09,86),
slovenským bežcom neprekonanú už takmer
dve desaťročia. Úspešný návrat na atletickú dráhu po takmer trojročnej pauze (operácie, materské povinnosti) zaznamenala Katarína Pejpková. V čase 36:53,52 dobehla druhá.

Preteky sa uskutočnili za chladnejšieho počasia,
ale vytrvalcom to vyhovovalo. Výbornú atmosféru pretekov dotváral v úlohe komentátora Matej
Fabšík. Poďakovanie za organizáciu pretekov
patrí riaditeľovi a pracovníkom MKŠS v KNM,
členom a priaznivcom AK, ako aj rozhodcom.
Mgr. Milan Slivka.

Mgr. M. Chlebanu, M. Kašpera, celý tím obetavcov
a dobrovoľníkov, sponzorov, rodičov, fanúšikov
a stále udržateľnú hráčsku základňu na všetkých
úrovniach klubu. Za takúto skvelú reprezentáciu
mesta i tohto športu im patrí veľká vďaka!
Sumáre zápasov semiﬁnále:
1. zápas (23. marec 2019)
FBK MKŠS KNM – FBC Predators Sabinov 5:6
(2:3, 2:1, 1:2)
Góly KNM: Faktorová 2, Pudišová, Škvrndová,
Gašincová
Hral sa veľmi kvalitný a dramatický zápas vo vysokom tempe, so skvelou diváckou kulisou a vynikajúcimi individuálnymi výkonmi. Domáce zverenkyne celý zápas doťahovali súperky. A keď už
sa zdalo, že táto dráma vyvrcholí remízou v riadnom hracom čase, tak slovenská reprezentantka
L. Cupráková rozvlnila domácu sieť, tak trochu
so šťastím, sekundu pred záverečným klaksónom,
čím výrazne rozosmutnila domáce prostredie.
2. zápas (24. marec 2019)
FBK MKŠS KNM – FBC Predators Sabinov 3:2
pp (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Góly KNM: Chupéková 2, Hlávková
Prvá tretina začala s veľkým nasadením a vo vysokom tempe, pričom predátorky sa opäť dostali do vedenia. Kysučankám sa však podarilo
do konca tretiny vyrovnať. Do vedenia sa domáce dostali až v polovici záverečnej tretiny. Florbalistky z východu však opäť rýchlo kontrovali
a zápas sa tak skončil v riadnom hracom čase

nerozhodne. V predĺžení domáce hráčky prežili
klinickú smrť pri neúspešnom samostatnom nájazde Stašovej a v tretej minúte rozhodla gólom
mladučká Hlávková.
3. zápas (30. marec 2019)
FBC Predators Sabinov – FBK MKŠS KNM
4:1(1:0, 3:0, 0:1)
Gól KNM: Mlíchová
V treťom semiﬁnálovom zápase ženskej extraligy Kysučanky držali krok s predátorkami len
prvú tretinu. Druhá tretina bola v plnej réžii
domácich hráčok, ktoré tromi gólmi rozhodli
o osude zápasu a Kysučanky už do ničoho vážnejšieho nepustili. V záverečnej časti hry len korigovala výsledok K. Mlíchová.
4. zápas (31. marec 2019)
FBC Predators Sabinov – FBK MKŠS KNM 4:2
(0:1, 1:1, 3:0)
Góly KNM: L. Chupéková 2
Kysučanky poučené z tretieho zápasu a s účelnou taktikou držali dve tretiny domáce predátorky na dištanc po dvoch góloch L. Chupékovej.
Ako zlomový moment zápasu sa však ukázalo
vážne zranenie reprezentantky L. Cuprákovej.
Tento moment neuveriteľne zomkol domáce
družstvo a naopak úplne vyviedol z tempa Kysučanky. Domáce strelili, doslova silou vôle,
v závere tri zlepené góly a mladé Kysučanky už
nedokázali vážnejšie ohroziť skvelú Mládenkovú
ani počas záverečnej power-play.
PhDr. Martin Priečko, PhD.
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LUCKA ONDRUŠKOVÁ A JOZEF NEVEDEL
MAJSTRAMI SLOVENSKA

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 / Mládežnícka klubovňa, YC-čko: lukas@sytev.com, 0910 489 591

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

9. 6. 2019
Nitrické vrchy
Temešská skala, Malá Magura.
10. 6. 2019
Koncertná sála ZUŠ
Kysucké talenty
Ocenenie a koncert najúspešnejších žiakov
v školskom roku 2018/2019.

30. 6. 2019, 9.30 h.
Mestský štadión
Majstrovstvá SR Dobrovoľných hasičských zborov
Na majstrovstvách sa zúčastnia víťazné
družstvá Krajských súťaží DHZ v kategórii
muži a ženy.

KULTÚRNE SPEKTRUM

22. 6. 2019
Areál ZŠ Clementisova
Streetball proti rakovine
Turnaj v streetballe so sprievodným programom a súťažami.
26. 6. 2019
Hug Day
Spolu s dobrovoľníkmi sa po druhýkrát
YCčko zapojí do celoslovenského podujatia Deň objatí (Hug Day), počas ktorého sa
budú v meste
rozdávať objatia
zadarmo.

3. – 7. 6. 2019
Mestská knižnica KNM
Celé Slovensko číta deťom
Celoslovenská kampaň na podporu čítania.
Čítanie so vzácnymi hosťami v záhrade
knižnice.
6. 6. 2019, 16.30 h.
Dom kultúry KNM
Modrofúz
Divadelný súbor mladých TNT pozýva na
hru Modrofúz na motívy francúzskej ľudovej rozprávky. Podujatie otvorí malý divadelný súbor s krátkou bájkou O leopardici
a opici.
6. 6. 2019, 18.00 h.
YC – Mládežnícka klubovňa
Filmový štvrtok
Premietať sa bude dokumentárny ﬁlm Plastic Ocean, ktorý poukazuje na znečistenie
oceánov od plastov.

PRIPRAVUJEME NA JÚL
1. – 31. 7. 2019, 9.00 – 17.00 h.
Mestská knižnica KNM
Straty a nálezy
Výstava všetkého, čo ste zabudli v knihách
a knižnici. Majiteľom fotky, záložky, dáždniky a pod. radi vrátime.

26. 6. 2019, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi dobrovoľným darcom
28. – 30. 6. 2019
Bukové vrchy, Poloniny, Vihorlat
Autobusový zájazd na Sninský kameň
a Morské oko.
29. 6. 2019, 9.30 h.
Mestský štadión
Majstrovstvá SR hasičského dorastu
Na majstrovstvách sa zúčastnia víťazné
družstvá Krajských súťaží hasičského dorastu v kategórii dorastenci a dorastenky.

4. 7. 2019, 10.00 – 15.00
Mestská knižnica KNM
Burza kníh
Ak chcete predávať, prihláste sa do
28. 6. 2019. Ak chcete nakupovať, srdečne
vás pozývame. Burza sa uskutoční v priechode budovy knižnice.

30. 6. 2019, 17.00 h.
Námestie slobody
Otvorenie Kysuckého kultúrneho leta
36. ročník Kysuckého kultúrneho leta.
Na jeho otvorení vystúpi dychová hudba
Nová Kysučanka a mažoretky Asanka.
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