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REDIZAJN KNIŽNICE
S PODPOROU Z VEREJNÝCH
ZDROJOV
Priestory knižníc si zaslúžia veľkú pozornosť, lebo vypovedajú o stave modernej
a vzdelanej spoločnosti. Dôležitými faktormi priestoru knižnice sú funkčnosť,
ﬂexibilita, estetika a atmosféra. Mestská
knižnica Kysucké Nové Mesto bola doteraz
zariadená vo výpožičnom oddelení starším
sektorovým nábytkom s nízkou nosnosťou
políc, ktoré sa prehýbali a bol neestetický,
nevyhovujúci. Nevyhovujúce bolo aj osvetlenie priestorov, na ktoré sa sťažovali i samotní čitatelia. Veď práve výpožičné oddelenie je prvý priestor, s ktorým sa stretáva
čitateľ a mal by byť reprezentatívny. Preto
sme sa v roku 2018 rozhodli podať na Fond
na podporu umenia žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Redizajn Mestskej
knižnice Kysucké Nové Mesto I. Podarilo
sa nám ho zrealizovať a súčasné priesto-

viac na str. 7

DIVADELNÉ POPOLUDNIE

DANIEL HEVIER
POKRSTIL ZBORNÍK
Veľký deň pre žiakov literárno-dramatického odboru ZUŠ v KNM sa konal
v piatok 21. júna. Prišiel medzi nich
vzácny hosť Daniel Hevier, aby pokrstil zborník literárnych prác žiakov LDO
ocenených na celoštátnych súťažiach
za uplynulých 5 rokov. Ale ešte pred
krstom zborníka sa nádejní spisovatelia zúčastnili tvorivej literárnej dielne,
ktorú viedol sám D. Hevier.

viac na str. 6

Žiaci Základnej umeleckej školy v KNM
nám divákom opäť venovali čarovný zážitok a prispeli k obohateniu kultúrneho
života v našom meste. Dňa 6. 6. v dome
kultúry odohrali najstarší žiaci Literárno-dramatického odboru predstavenie plné
tajomstiev a mágie. Už mnohokrát stvárnený legendárny príbeh O Modrofúzovi,
starý niekoľko storočí, pozná snáď každý.
Avšak členovia súboru si scenár napísali
sami a prispôsobili svojím možnostiam.
Pod režijným vedením pani učiteľky Petry
Kriváčkovej, ktorá celému predstaveniu
dala zaujímavú podobu, herci využili svoje
schopnosti a podali skvelé výkony. Súčasťou divadelného popoludnia bolo i milé
vystúpenie mladších žiakov s bájkou O leopardici a opici. Ďakujeme všetkým hercom za pekný umelecký zážitok.
Gréta Ondrašová, žiačka ZUŠ

i
MALÍ NÁVŠTEVNÍCI ÚRADU
Na pôde mestského úradu sa 18. 6. v sobášnej
miestnosti konalo druhé uvítanie novonarodených obyvateľov mesta. Šťastní rodičia prišli so svojimi deťmi Markus, Liliana, Jakub,
Nela, Dominik, Zuzana, Filip, Michal, Dorotka, Tomáš, Stanislav, Tobias. Po príhovore
primátora a odovzdaní malého darčeka, sa
mamičky či oteckovia podpísali do pamätnej
knihy mesta. Detičkám aj rodičom želáme
veľa zdravia a spoločného šťastia!
Foto: D. Šteiniger
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JAKUBOVSKÉ HODY 2019
Štvrtok 25. 7.
17,00 Slávnostná odpustová sv. omša,
Vokálno-inštrumentálny koncert v podaní domácich
i hosťujúcich umelcov,
kostol sv.
v. Jakuba
Piatok 26. 7.
17,00 KOMA a Michaela
la Martykanová
Mar
arty
tykkanová
18,15 DON´T PANIC
19,30 ROMAN
NADÁNYI
THE
BAND
N NA
ADÁNYI
ÁN & T
HE B
AN
A
ND
21,00 MARTIN
MAXA
(CZ)
N MA
AXA
SOBOTA 27. 7..
11,00 Sprievod
d mestom
11,30 Slávnostné
tné otvorenie, FS Jedľovina
Jed
edľľovi
vina
12,30 Asanka, Terra,
Terra Niagara
13,30 Heligonkári Jarky Jelinkovej
14,30 „O kocúrovi a pyšnej hviezde“ Divadlo zo šuﬂíka,
maľovanie na tvár
16,00 INCOMMA

17,30 CAPERIANI BAND
19,00 BIDON, krst nového albumu – Jablunkov (CZ)
21,00 CELESTE BUCKINGHAM a kapela KING SHAOLIN

22,30 ROMANO STILO
18,00 Oslava 730. výročia konsekrácie Farského kostola
sv. Jakuba,
sv. omšu celebruje Doc. Ľubomír Hlad, PhD,. rektor UPC
v Nitre, rodák z KNM
NEDEĽA 28. 7.
11,00 Hodová sv. omša za farnosť k sv. Jakubovi,
celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár a kanonik
Nitrianskej diecézy, kostol sv. Jakuba
13,00 HELIGONICA
14,30 Mládežnícky dychový orchester – Gogolin (PL)
16,00 Lenka a Evka BACMAŇAKOVÉ a ZBOJNÁ
17,30 TRAKY

! zmena programu vyhradená !
Podujatie je verejné a bude
dokumentované.
Fotograﬁe budú zverejnené
na webovej stránke mesta,
sociálnych sieťach
a v printových médiách.
INZP 1/2019
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i
porozprávali, ako to všetko prebiehalo a poďakovali za podporu.

3. 6. 2019
Druhé výjazdové stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v pondelok. Poslanci prešli cez obvody, ktoré na minulom stretnutí nestihli pozrieť. Navštívili teda
Suľkov, Dubie, Ul. Matice slovenskej či Clementisovu ul. a iné. Priamo na mieste mohli
vidieť situácie, ktoré najviac trápia občanov.
Často sa skloňoval zlý stav chodníkov či problém s parkovaním.
8. 6. 2019
V sobotu prebehla oslava postupu futbalového tímu do 4. ligy na mestskom štadióne. Pri
tejto príležitosti nechýbal ani primátor mesta, ktorý našim futbalistom držal palce.

4. 6. 2019
Konalo sa posedenie s aktivistami na tému
revitalizácia mestského parku a okolia Lipky.
V lokalite pri Lipke chýbajú lavičky, osvetlenie a pod. Mesto KNM už zaslalo žiadosť SSE
o zriadenie odberného miesta, aby osvietilo
významnú dominantu mesta.
U primátora sa zastavila malá Vaneska
s poďakovaním. Vaneska po Novom roku
úspešne absolvovala protónovú liečbu
v Prahe. Ing. Marián Mihalda a jeho zástupca Mgr. František Šerík jej vtedy ﬁnančne
prispeli na liečbu. Nedávno sa dozvedela radostnú správu, že je zdravá. Prišla aj s mamou
poďakovať sa pánovi primátorovi aj zástupcovi. Samozrejme, rodičia ďakujú všetkým,
ktorí stáli pri nich a pomáhali im, keď im bolo
najhoršie.
6. 6. 2019
Ing. Marián Mihalda sa pracovne stretol s primátorom mesta Žilina Mgr. Petrom Fiabáne.
Spoločne diskutovali o tom, čo trápi mesto
KNM či mesto Žilina – výstavba cyklotrasy,
diaľničného privádzača D3, realizácia integrovanej dopravy a pod. Vo všetkých témach
našli spoločnú reč a dohodli sa na spolupráci.
Mestský úrad navštívili žiačky zo ZŠ Nábrežná Ivanka Hvolková (9.A) a Simonka Šutáková
(7.D) v sprievode pani učiteľky Palicovej, ktoré sa zúčastnili po prvýkrát celoslovenského
kola Puškinov pamätník v divadle B. S. Timravy v Lučenci. Dievčatá reprezentovali ZŠ
i mesto v prednese ruskej poézie. Primátorovi

Zvesti

10. 6. 2019
Kysucké talenty 2019 je podujatie ZUŠ
v KNM, kde škola ocenila prácu detí a ich pedagógov. Zároveň je to slávnostná bodka za
súťažnou sezónou v školskom roku 2018/19.
Na úvod si všetci žiaci, ktorí sa umiestnili
na súťažiach celoslovenského a medzinárodného charakteru v zlatom, striebornom
a bronzovom pásme, odniesli z rúk riaditeľky
Mgr. Evy Králikovej diplom za úspešnú reprezentáciu školy. Svoj obdiv a uznanie vyjadril
aj primátor mesta KNM Ing. Marián Mihalda,
ktorý sa deťom a pedagógom poďakoval za
zviditeľnenie nielen ZUŠ, ale aj mesta KNM
v ďalekom svete. Z tohto podujatia si prebrala
ďakovný list z rúk pani riaditeľky aj učiteľka
Mgr. Alena Ďuriaková, ktorá sa najviac podieľala na reprezentácii školy prostredníctvom
svojich žiakov. Po slávnostnom odovzdávaní
pamätných listov si prítomní vypočuli koncert v podaní žiakov, ktorí skončili na prvých
miestach. Takže počuli to najlepšie, čo doma
máme. Ešte raz ďakujeme a gratulujeme! Celkový počet ocenených detí bol 53. Je potrebné sa poďakovať hlavne pedagógom za ich
obetavú prácu a čas, ktorý venovali deťom aj
nad rámec svojho pracovného času. Zoznam
všetkých úspešných detí nájdete na webovej
stránke mesta.

ril primátor Ing. Marián Mihalda. Čítal príbeh
o Maťkovi a Kubkovi, ktorí hrali na fujare. Nečudo, že druhým vzácnym hosťom bol fujaráš
Ferko.

13. 6. 2019
Konalo sa zasadnutie mestského zastupiteľstva v KNM.
14. 6. 2019
Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový
beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez
viac ako 140 krajín sveta. Mierová pochodeň
putuje z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. Mierovú pochodeň
priniesli do nášho mesta bežci Peace Run
v piatok 14. 6. Bežcov z rôznych kútov sveta
privítali na Námestí slobody Ing. Marián Mihalda, tréner AK MŠK KNM Mgr. Milan Slivka, mladí atléti a ostatní zvedavci. Členovia
behu predstavili svoje posolstvo, zaujali najmä deti, lebo si cvične malú štafetu vyskúšali
na námestí. Občerstvili sa a odbehli ďalej po
svojej trase do Krásna nad Kysucou. Po hranicu mesta ich sprevádzali naši bežci.

Neutešená dopravná situácia v našom meste
vyvolala stretnutie primátora s predstaviteľmi podniku Schaeﬄer Kysuce, spol. s. r. o.
Všetci sa snažia spoločne nájsť možnosti, ako
situáciu s kamiónovou dopravou, či dochádzkou zamestnancov do tejto spoločnosti riešiť.

11. 6. 2019
Celé Slovensko číta deťom je kampaň na podporu čítania. Svojou prítomnosťou ju podpo-

15. 6. 2019
Sewer street fest sa konal už po tretíkrát.
Mesto podporilo tento festival mladých umelcov, zabezpečilo techniku, dodávku vody,
prenosné WC, mestská polícia dohliadala na
poriadok na piatich stanovištiach. Primátor
mesta navštívil tento festival a veľmi sa mu
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Z DIÁRA PRIMÁTORA

i
Z DIÁRA PRIMÁTORA
páčil. Na druhej strane sa mesto poučilo, ako
veci robiť lepšie, pretože niekoľko občanov sa
sťažovalo na hluk. (fotograﬁa na titulnej strane)
16. 6. 2019
Ako otec dvoch detí sa Ing. Marián Mihalda
zúčastnil aj podujatia, ktoré organizovalo
CVČ sv. Jakuba. Oslava Dňa otcov bola príjemným spestrením júnovej nedele.
18. 6. 2019
Na druhom uvítaní detí do života sa primátor
tešil z prítomností 12 detičiek a ich rodičov.
(viac na str. 2)

19. 6. 2019
Aj seniori sú aktívni. V stredu pripravili
v Klube 75 Športový deň a pozvali medzi seba
i primátora mesta.
21. 6. 2019
Primátor sa zúčastnil Slávnostného literárneho popoludnia s Danielom Hevierom v ZUŠ.
Nenechal si ujsť príležitosť stretnúť a porozprávať sa s významným spisovateľom a vzdať
mu hold aj ako dvornému textárovi obľúbenej
skupiny Team.
24. 6. 2019
Raňajky s primátor boli v pondelok pripravené
pre žiakov ZŠ. O svojich úspechoch ale i bežných každodenných radostiach sa Ing. Marián
Mihalda porozprával s Filipom Holtánom

MESTO INFORMUJE

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Mgr. Ing. Ondrej Holienčík – Kresťanskodemokratické hnutie
(volebný obvod č. 3,
ulice Hviezdoslavova,
1. mája, Belanského,
Námestie slobody, Pivovarská, Komenského, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto 0)
Čakajú vás ďalšie štyri roky v pozícii poslanca MsZ. S akými myšlienkami ste
vstupovali do nového volebného obdobia?
Máme už síce 7 mesiacov po komunálnych
voľbách, ale chcem aj touto cestou poďakovať
občanom mesta za prejavenú dôveru. Verím,
že ich oslovila nielen moja doterajšia práca
v MsZ, ale aj nové nápady a myšlienky, ktoré
do obdobia 2018 – 2022 chcem prinášať. Rád
by som z nich niekoľko pripomenul:
Bytová politika – Nové Kamence východ, kde
pribudne 500 bytov v horizonte 10 rokov je
síce fajn, ale okrem toho nám treba aj nové
nájomné byty 1–2 izbové za prijateľnú cenu
v majetku mesta. Máme medzi sebou veľmi
silnú, čo do počtu, skupinu spoluobčanov,
ktorí by svoju bytovú otázku skôr riešili nájmom.
Doprava – statická, teda parkovanie a parkovacie miesta na uliciach mesta a pred obytnými domami, a aj dynamická – realizovať
dopravný generel. Máme za sebou prvé rokovanie v apríli so Žilinskou univerzitou Katedrou cestnej a mestskej dopravy, ktorá nám
pripraví prvý návrh Dopravného generelu na
pripomienkovanie. Bol by som veľmi rád, aby
sa do pripomienkovania zapojili aj občania
v čo najväčšom počte a s konštruktívnymi riešeniami. Je to „achilova päta“ nás všetkých.
Najvhodnejšie by bolo návrh riešenia pripraviť v dvoch etapách:

zo ZUŠ, Silviou Kľučkovou zo ZŠ Dolný potok,
Vivien Padychovou zo ZŠ Nábrežná a Grétou
Ondraškovou zastupujúcou ZŠ Clementisova.

a) pre súčasný stav – 2019,
b) pre stav po realizácii diaľničného privádzača – výstavba 9/2019 – 2021.
Bezpečnosť – od štvrtku 13. júna máme už
nového náčelníka mestskej polície, ktorý
verím, že so svojou víziou a organizačnou
zmenou získa nových členov do svojich radov
a so svojimi mužmi v uniforme prispeje veľkou mierou k zlepšeniu súčasnej neutešenej
situácie najmä v nočných víkendových hodinách.
Vzdelávanie – máme už zrekonštruované ZŠ.
Vrhli sme sa do rekonštrukcie dvoch MŠ.
MŠ na Ulici 9. mája je po vonkajšej rekonštrukcii a čaká nás rekonštrukcia interiéru
(WC, umyvárne a pod.). V MŠ Komenského už prebieha rekonštrukcia, ukončenie sa
predpokladá v októbri 2019 a čaká nás ešte
MŠ Litovelská a Budatínska Lehota. Veľmi by
som bol rád, keby sme vedeli nájsť aj vhodnejšie priestory pre CVČ na Komenského
ulici pre ich nezastupiteľnú činnosť. V neposlednom rade sa zasadzujem za to, aby
sme konečne po niekoľkoročnom odkladaní
korektného riešenia, doriešili aj rovnocenné
ﬁnancovanie a zrovnoprávnenie CVČ sv. Jakuba na Jesenského ulici. Slúži nám svojou
ušľachtilou činnosťou pre deti, mládež, manželov, rodičov a ostatnú verejnosť a rovnako
si zaslúži doﬁnancovanie. Je nemysliteľné,
aby každoročne pani riaditeľka cirkevného
CVČ tŕpla a nevedela, ako bude fungovať
z ekonomického hľadiska.
Ak by ste mali poukázať len na jeden najpálčivejší problém v meste, ktorý by to
bol?
Určite pre občanov je to doprava a najmä
parkovanie a kvalita ciest. Vo veľkej miere by
som súhlasil. Zo strategického hľadiska pre
rozvoj mesta si však myslím, že je to bytová
politika mesta a výstavba nájomných byty,

lebo od toho záleží aj rozvoj mesta, zastavenie
klesajúceho počtu obyvateľov, a tým aj rozpočet mesta.
Ste predsedom Komisie školstva a mládeže. Ako vnímate súčasnú prácu s mládežou vo voľnom čase?
Ostal by som v téme medziľudských vzťahov.
Som veľmi rád, že mám príležitosť byť dennodenne pri sprevádzaní mladých ľudí ich dospievaním. Je to veľké dobrodružstvo. My dospelí túžime mladej generácii odovzdať všetky
svoje skúsenosti so životom, lebo našu skúsenosť považujeme za jedinečnú a neomylnú.
Mladý človek zase túži objavovať nové horizonty života pri dospievaní, učí sa správne
chápať slobodu a nie vždy má dôvod poučiť
sa z našich skúseností. Tu sa vytvára úžasný
priestor na vzájomnú komunikáciu, diskusiu,
čas osožne spolu trávený s rôznymi komunitami pri rôznych príležitostiach mesta. Tiež tu
pramení dynamický rozvoj tak veľmi na trhu
práce žiadaných skills (mäkkých) zručností.
Začal som trošku zoširoka, ale smerujem odpoveď na vašu otázku do rozvoja komunitného života a do nezastupiteľnej dobrovoľníckej
činnosti mládeže v rôznych oblastiach života.
Veľmi pekne túto komunitnú a dobrovoľnícku
činnosť robí s mladými cirkevné CVČ sv. Jakuba, ktoré touto formou organizuje mnohé svoje aktivity. Určite aj iné organizácie sa v meste
snažia mládež do svojej činnosti zapájať (CVČ,
SYTEV a pod.). Ja som chcel len vyzdvihnúť
veľmi soﬁstikovane prepracovanú systematickú prácu s mládežou CVČ sv. Jakuba.
Na záver niečo o vás?
Mám 47 rokov, som ženatý a mám dve deti, dcéru a syna. Som zamestnaný ako riaditeľ strednej
školy a mojimi koníčkami sú rekreačná turistika, športový rybolov, lyžovanie, knihy.
Občania môžu využiť pre komunikáciu moje
kontakty: 0905/461 431, holiencik1@post.sk.
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Letný výpožičný čas
Mestská knižnica KNM informuje svojich
čitateľov, že v mesiacoch júl a august platí
letný výpožičný čas:
Oddelenie literatúry pre dospelých
PO – PI od 9.00 do 17.00 hod.
SO, NE, sviatky – zatvorené
Oddelenie literatúry pre deti a mládež
PO – PI od 10.00 do 17.00 hod.
SO, NE, sviatky – zatvorené
Letný čas môže byť ešte upravovaný z dôvodu rekonštrukcie vykurovania, prosíme čitateľov sledovať aktuálne oznamy na webovej
stránke mesta.
Pomôž zachrániť Starhrad
Pomôž zachrániť Starhrad – najstarší hrad
na hornom Považí je názov projektu, vďa-

ROZPRÁVKOVÁ CESTA
V nedeľu 2. júna sa v meste uskutočnil 33. ročník Cesty rozprávkovým mestom. Ožili tradičné
i moderné rozprávkové bytosti, aby urobili radosť malým i veľkým. Realizácia takéhoto po-

ŠLIAPLI DO PEDÁLOV
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej
hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej,
predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách.
Počas mesiaca máj mohli 2–4 členné tímy, ktoré
tvorili zamestnanci organizácií, ﬁriem a inštitúcií,
dochádzať do zamestnania na bicykli a tieto jazdy
si evidovať na webovej stránke. Po ukončení súťaže
prebehlo celonárodné vyhodnotenie 18. júna
v Bratislave. Len pre zaujímavosť uvediem, že počas

BESEDA S HIMALÁJISTOM
Jacek Matuszek je vynikajúci poľský horolezec,
športový horolezec a autor projektu Alpine
Wall Tour. Zavítal medzi kysuckých turistov

ka ktorému môže pomôcť každý k záchrane Starého hradu. Nakupujte v predajniach
Tesco v Žiline a Varíne a hlasujte za tento
projekt žetónmi, ktoré dostanete za nákup.
O záchranu tohto hradu sa snažia dobrovoľníci z KNM, ktorí ďakujú za každý žetón.
Ekologické hody
Dnešný trend obmedziť jednorazové plastové poháre, taniere a príbor na kultúrnych akciách prenikol aj do nášho mesta. Predstaviteľom mesta nie je ľahostajné, v akom stave
je naša príroda, preto trhovníkom do zmlúv
zakomponovali bod o používaní ekologických jednorazových pohárov či tanierov
počas Jakubovských hodov. Táto skutočnosť bude kontrolovaná mestskou políciou
a oddelením životného prostredia. Primátor
mesta sa stotožňuje i s tým, že s týmto prístupom k organizovaniu verejných podu-
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Nový náčelník MP
Na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13. 6., bol jedným
z bodov programu voľba náčelníka Mestskej
polície v KNM. Prítomným sa predstavil
kandidát Ing. Miloš Smrek, ktorý bol následne v tajnej voľbe jednohlasne prijatý.
Vodná hmla
V polovici júna bola v meste zavedená novinka – vodná hmla pre osvieženie v horúčavách, ktoré nastali už začiatkom mesiaca.
Osviežujúca jemná sprcha potešila najmä
deti, ale veríme že je príjemným prekvapením pre okoloidúcich v tridsaťstupňových
horúčavách.

dujatia je mimoriadne náročná ﬁnančne, ale aj
na pomoc dobrovoľníkov a priateľov CVČ na Komenského ulici. Touto cestou sa chceme poďakovať ﬁrme Schaeﬄer Kysuce, zamestnankyniam
Kysuckej hvezdárne, Dobrovoľnému hasičskému zboru KNM, študentom SOŠs a ich pedagó-

gom, študentom gymnázia, mládežníkom YC,
OZ Spoločne a všetkým ostatným jednotlivcom,
ktorí na jednotlivých stanovištiach odviedli náročnú prácu s veľkým množstvom vďačných detí
a ich rodičov.
CVČ KNM

kampane na Slovensku 12 687 zaregistrovaných
účastníkov prešlo do práce či školy na bicykli
1 026 884,53 km. Vďaka 167 250 ekologickým
jazdám ušetrili 332 750,67 kg CO2.
KNM bolo jednou z 99 samospráv, ktoré sa do
kampane prihlásili. Najlepšie sa darilo tímu
KNMdoTOHO, za mesiac zaevidovali 157,76 km.
Druhým tímom bol ten s názvom Príjemné
s užitočným s 54 našliapanými kilometrami.
BARREL tím skončil na treťom mieste s 22,27 km.
Ako sa darilo jednotlivcom? Víťazkou je v KNM

cyklistka Melánia (KNMdoTOHO), ktorá zvládla
za mesiac 73,2 km do práce. Striebornú priečku si
odniesol Viktor Vaškovič za 54 km a opäť boduje
členka tímu KNMdoTOHO Mariana, za druhým
Viktorom zaostala len 400 m (53,6 km).
Gratulujeme nielen k pekný výkonom, ale
predovšetkým k tomu všetkému, čo vďaka
zapojeniu sa do kampane urobil pre svoje zdravie,
ﬁnancie, mesto a životné prostredie.
D. Š.

do domu kultúry začiatkom júna na priateľské
stretnutie ako zástupca partnerského mesta
Gogolin. Hovoril o miestach, ktoré navštívil,
kde sa stretol so zaujímavými ľuďmi, ktoré ho
inšpirovali. Najradšej lezie na steny, ktoré berie

ako výzvu, lebo ešte neboli zlezené. Premietol
prítomným ﬁlmy zo svojich výstupov a odovzdal
im darčeky. Členovia Športklubu turistiky KNM
poľskému hosťovi poďakovali za jeho zaujímavé
rozprávanie.

a vytvorilo na to vhodné štruktúry – napríklad
Mestský mládežnícky parlament ako poradný
orgán primátora, či neplatenú pozíciu
koordinátora mládeže, ktorý je zároveň
členom Komisie školstva a mládeže. Mesto
taktiež reagovalo na požiadavky mladých ľudí
a v spolupráci s organizáciou SYTEV založilo
YC|Mládežnícku klubovňu, ktorá je bezpečným

priestorom pre neformálne
a
zmysluplné
trávenie
voľného
času.
Okrem
toho mesto podporuje aj
rôzne aktivity mladých
ľudí a v súčasnosti s nimi
spolupracuje na hĺbkovom
mapovaní ich potrieb, aby
mohli vytvoriť dlhodobú stratégiu pre podporu
detí a mladých ľudí v meste.
Ocenení, okrem titulu Komunita priateľská
deťom a mladým ľuďom za rok 2018, získali aj
ﬁnančný dar v hodnote 3 000 € na ďalší rozvoj
aktivít v prospech detí a mladých ľudí.
Viac informácií: www.codetipotrebuju.sk,
www.nds.sk

OCENENIE PRÁCE S MLADÝMI
Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom za rok 2018 bolo udelené mestám Nové
Zámky a KNM. Udeľuje sa samosprávam, ktoré
v predchádzajúcom roku systematicky pracovali
na tom, aby zlepšili podmienky života detí
a mladých ľudí a zapájali ich do verejného diania.
Slávnostné vyhlásenie ocenených sa aj tento
rok uskutočnilo počas galavečera na sneme
Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré je spolu
s Nadáciou pre deti Slovenska a Komunálnou
poisťovňou jeho partnerom.
Odborná komisia zložená zo zástupcov
partnerov ocenenia sa za rok 2018 rozhodla
oceniť KNM, lebo vedie s mladými ľuďmi dialóg

jatí chce pokračovať naďalej a nebezpečné
plastové poháre, príbory a taniere odstrániť
z mesta natrvalo.
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SPRAVODAJSTVO

OZNAMY

DANIEL HEVIER
POKRSTIL ZBORNÍK
(pokračovanie zo str. 1)
V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka ZUŠ Mgr. Eva Králiková a uviedla, že toto
stretnutie je slávnostnou bodkou za školským rokom. Primátor mesta Ing. Marián
Mihalda vo svojom príhovore vzdal hold
Danielovi Hevierovi nielen ako spisovate-

ľovi, ale aj ako dvornému textárovi skupiny
Team. Mgr. Anna Vlčková, ktorá zborník
zostavila zo súťažných prác svojich žiakov,
v krátkom vystúpení poďakovala za technickú i materiálnu pomoc. Zazneli mená
A. Jantulíková, PhDr. M. Priečko, PhD,
Ing. Lukáš Mydla a Mgr. Jozef Garabáš.
ZUŠkári si pre prítomných pripravili krátky program, v ktorom odzneli básne zná-

SKRÁŠĽOVANIE EXTERIÉRU
ŠKÔLKY

a, samozrejme, všetko sa to realizovalo pod
vedením pána riaditeľa Mgr. Jána Mišániho.
Aj napriek tomu, že bolo veľmi horúco, všetci
pracovali ako včeličky, pretože vedeli, že je to
na dobrú vec. Naše úprimné: Ďakujeme! patrí
všetkým, ktorí si našli čas, ktorí ochotne, nezištne a s radosťou prišli a pomohli.
Oľga Ďuricová

V sobotu 15. júna sa organizovala brigáda,
na ktorej sa vykonávali úpravy exteriéru,
konkrétne natieranie oplotenia elokovaného
pracoviska MŠ Komenského v Budatínskej
Lehote. Brigády sa aktívne zúčastnili zamestnanci MŠ, ako aj ich rodinní príslušníci, rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu

ŠKOLSTVO

NA KONFERENCII KRAJÍN
DUNAJSKÉHO REGIÓNU
Učiteľská profesia nie je len o tom postaviť sa pred katedru, skúšať a prednášať.
A už tobôž nie tam stáť celý školský rok
a naháňať strach. Je to aj
o snahe ďalej rásť, nadväzovať kontakty, ktoré žiakov
posunú ďalej. A tak, keď
písali z Národnej agentúry
pre medzinárodnú spolu-

ŽIŤ BEZ DROG
JE CESTA K ÚSPECHU
Žiacka školská rada a iniciatívni študenti zo
SPŠ IT v KNM sa zapojili do projektu Škola
bez tabaku, alkoholu a drog. Tento projekt
nám ponúka mnoho výziev, ako sa podieľať
na rôznych činnostiach s cieľom nasmerovať mladých ľudí na správnu cestu. Jedna
z úvodných aktivít s názvom Spoznaj ,,hlavné“ mesto východu – Košice nás priviedla
do východnej metropoly Slovenska, kde
sme obdivovali historické centrum mesta,
navštívili Slovenské technické múzeum,
Spievajúcu fontánu, Dóm sv. Alžbety a zažili sme neopakovateľný výhľad na mesto
z vtáčej perspektívy, priamo z najvyššej
veže. Posolstvom tejto myšlienky je cestovať a spoznávať krásy rodnej krajiny, a tým
odpútať žiakov od nástrah v podobe závis-

DEVIATACI OPÄŤ DOSIAHLI
NADPRIEMERNÉ VÝSLEDKY
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov
sa uskutočnilo 3. apríla 2019 vo všetkých
troch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Testy na Slovensku písalo celkom 40 529 žiakov, z toho v našom meste 137 žiakov. Boli
testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testy z matematiky
a zo slovenského jazyka a literatúry obsahovali

meho slovenského spisovateľa, ale predstavili i svoju vlastnú tvorbu. Pán Hevier
pokrstil zborník, ktorý obsahuje 49 príbehov od 17 autorov, písmenkami abecedy.
Šikovných literátov pochválil a označil ich
za zdravú konkurenciu. Potom nasledovala
autogramiáda a fotenie.
D. Š.

prácu škôl e-twinning ohľadom uskutočneného výberu účastníkov na konferenciu
krajín dunajského regiónu, nebolo možné
odmietnuť. Cieľom konferencie vo Viedni
bolo motivovať ľudí využívať e-twinningové projekty, poskytnúť ďalšie
informácie týkajúce sa projektov na diaľku, ako aj rady ohľadom prepojenia s Erasmom+.
Naša krajina bola zastúpená
4 reprezentantkami, vrátane

Mgr. Madigárovej Kubišovej zo ZŠ Nábrežná. Na konferencii založila e-twinningový
projekt spolu s partnermi z 3 podunajských
krajín, ktorý sa bude realizovať budúci školský rok, ale tiež získala cenné možnosti pre
budúce Erasmus+ projekty. Mimochodom,
ZŠ Nábrežná od septembra 2018 jeden realizuje (www.childhoodinabox.blogspot.com)
a čaká na schválenie druhého. Držte palce.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

lostí od alkoholu, tabaku a drog.
Pokračovaním protidrogovej prevencie sa
stala v júni aktivita
Tri farebné dni proti
drogám, kedy žiacka
školská rada s tímom
študentov vyjadrila
svoj odmietavý postoj
k drogám prostredníctvom jednotnej farby oblečenia určenej
na konkrétny deň. V nadväznosti na túto
aktivitu sa uskutočnilo pásmo prednášok
a kreatívnych videí pod názvom „Všetko
o drogách, ako povedať nie?“ Pracovníčka RÚVZ Čadca z odboru Podpora zdravia
nám priblížila vplyv drog na zdravie. Aktivity projektu viedli žiakov k tímovej práci

a rozvíjali v nás protidrogovú myšlienku.
Na záver by sme chceli
poďakovať nášmu zriaďovateľovi
Žilinskému
samosprávnemu
kraju,
vďaka ktorému sme mohli
zrealizovať projekt ,,Škola bez tabaku, alkoholu
a drog – Žiť bez drog je
cesta k úspechu!“ Poďakovanie patrí aj riaditeľovi SPŠIT KNM
Ing. Milanovi Valekovi, ktorý podporil náš
zámer a aktivity, ako sa nestať novodobým
otrokom svojich vlastných neriadených potrieb a ako čeliť rizikám, ktoré môžu vyplynúť z mladíckej nerozvážnosti.
Mgr. Benedikta Budošová,
Ing. Jozefa Orlinská

po 30 úloh. Objektívnosť priebehu testovania
bola zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ inej školy v rámci nášho okresu.
Kysuckonovomestským deviatakom sa opäť
darilo. Ich výsledky v oboch testovaných
predmetoch prekročili celoslovenský priemer úspešnosti. Výsledky sú nasledovné:
priemerná úspešnosť v predmete matematika je 65,83 % a v predmete slovenský jazyk

a literatúra 65,1 %. Za týmto úspechom stoja
vedenia škôl, ktoré motivovali žiakov i pedagógov k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov.
Poďakovanie patrí učiteľom vyučujúcim testované predmety v 9. ročníkoch ako aj rodičom, ktorí žiakov v úsilí dosiahnuť adekvátne
výsledky podporovali. Žiakom gratulujeme
a veríme, že budú prijatí na stredné školy,
ktoré si vybrali pre svoje vzdelávanie a kariéru v budúcnosti.
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Centrum voľného času zorganizovalo 8. ročník súťaže Miss zvieratko. Súťaže sa zúčastnilo
26 účastníkov, 8 detí so psíkmi a 2 zajačikmi.
Porota v zložení MVDr. Zuzana Bobáková a Miroslav Majčin dobrovoľník v záchrannej službe
Východ oboznámila deti s kritériami súťaže,
oboznámili deti so správnym chovom psíkov
a ich výcvikom. Po krátkej ukážke záchranárskeho psíka Annie, ktorý vyhľadáva nezvestné
osoby, začala súťažná prehliadka, pri ktorej

lo odmenu, ktorú zakúpilo CVČ KNM a sponzorsky podporili aj MVDr. Zuzana Bobáková
a predajňa Korela v KNM, za čo im srdečne
ďakujeme.
Výsledky:
Kategória PES: 1. miesto: Olívia Gočová, psík
Ermez – Miss zvieratko; 2. miesto: Lucia Hladová, psík Feli; 3. miesto: Nadia Tebba, psík
Chance
Kategória KRÁLIKY
1. miesto: Nela Hladová, králik Objavko
CVČ

porota hodnotila
vzhľad, poslušnosť
a šikovnosť zvieratka, každý majiteľ
zvieratka povedal
veselú
príhodu,
ktorú ich miláčik
vyviedol, predstavili ho ako sa volá,
aká je rasa, čo žerie,
aký má vek. Každé
zvieratko si odnies-

REDIZAJN KNIŽNICE S PODPOROU Z VEREJNÝCH ZDROJOV
(pokračovanie zo str. 1)
ry oddelenia sú elegantne ladené, miestnosť je
vzdušná a príjemná s modernými svietidlami,
ktoré priestoru dávajú dôležitosť. Nový interiérový nábytok je estetický a najmä funkčný,
vyhovuje súčasným požiadavkám používateľov
a pracovníkov. Bodkou pri tomto projekte bolo
zakúpenie tlačiarne na tlač výstupov z čitateľ-

ského konta a dizajnových doplnkov a inštalácia nových nápisov na regáloch či oddeleniach.
Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové
Mesto I. je prvou etapou väčšieho zámeru, ktorého cieľom je skvalitniť interiérové vybavenie
celej knižnice podľa vizualizácie architektky. Už
dnes sa môžeme pochváliť, že FPU nám schválilo druhú etapu projektu, kedy budeme meniť

POĎAKOVANIE

SPOMIENKY

V nebeskom raji pokoj nájdi,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom,
susedom a známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke
s Piusom BAJANKOM z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorý nás opustil dňa 6. 6. 2019 vo veku
69 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Ďakujeme rodine, susedom, priateľom
holubárom a známym, ktorí sa dňa
27. 5. 2019 prišli rozlúčiť s našim drahým
a milovaným manželom, otcom, dedom
a pradedom
Bohumilom TUČKOM, ktorý nás opustil dňa
23. 5. 2019 vo veku 74 rokov.
Poďakovanie patrí i p. Bielešovej, p. Podpleskému
a p. kaplánovi Belkovi za dôstojný priebeh obradu.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.

Dňa 3. 6. 2019 nás opustil vo veku 74 rokov
náš manžel a otec
Stanislav HLINA z Nesluše
Ďakujeme priateľom, príbuzným, známym za
účasť na poslednej rozlúčke, ako aj pohrebnej
službe za dôstojný pohreb.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra
Lenka a ostatná rodina.

Zvesti

interiérové zariadenie v čitárni a osvetlenie v čitárni a oddeleniach výpožičiek pre dospelých.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia sumou 10 000 €. Celkové
náklady na projekt predstavovali sumu 10 982 €.

Aj keď už nie si tu medzi nami, v spomienkach
si večný, lebo žiješ v našich srdciach.
23. júla si pripomíname 5. výročie úmrtia
milovaného manžela, starostlivého otca,
drahého starkého
Milana STAŠKOVANA
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
spomienku.
Hovorí sa, keď človek stratí matku,
získa anjela.
Chráň svoju dcéru a nás aj naďalej.
Dňa 27. augusta si pripomíname 15. výročie
úmrtia drahej manželky, maminy, nevesty
Vierky STAŠKOVANOVEJ
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú
spomienku.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 11. 7. 2019 sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia manžela a otca
Jána MICHALÍKA z Kysuckého Nového
Mesta
S úctou spomína manželka a syn Ján.
Ako ten čas rýchlo letí, deň za dňom uteká,
v každom z nich Ti, otec drahý, patrí naša
spomienka.
Dňa 4. 7. 2019 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia nášho milovaného otca
Palka BUČKA z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomínajú dcéra Liduška,
vnučka Ivetka a ostatná rodina.
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KULTÚRA / SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ERMEZ A OBJAVKO
VYHRALI

i
SPOMIENKY
Dňa 16. 6. 2019 sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia
Magdalény MAJCOVEJ z Kysuckého
Nového Mesta
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 11. 6. sme si pripomenuli nedožité
87. narodeniny a zároveň 18. 7. si
pripomíname 7. výročie úmrtia nášho
milovaného otca a starého otca
Ing. Teodora OČKA
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra
s rodinami.

Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohol ďalej žiť,
už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 8. 7. 2019 si pripomíname 1. výročie
úmrtia, čo nás navždy opustil manžel, otec,
starý otec
Ján BYSTRIČAN z KNM
S láskou a bolesťou spomína manželka a dcéry
a vnučky.

Dňa 30. júna 2019 sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia a nedožitých 92 rokov našej
milovanej matky, starej matky a prastarej
matky
Oľgy BRODŇANOVEJ
S láskou a modlitbou spomína smútiaca
rodina

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Dňa 24. 7. 2019 si pripomenieme 25. výročie
úmrtia nášho otca, svokra, starkého,
prastarkého a manžela
Alexandra ĎURANU z Dolného Vadičova
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Dňa 7. 7. 2019 s pripomenieme 19. smutné
výročie úmrtia
Stanislava HLINU z Nesluše
S láskou a úctou spomína mama, sestra Lenka
a ostatná rodina.

Dňa 12. 7. 2019 si pripomenieme nedožité
75. narodeniny našej mamy
Anny FUJÁKOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S úctou spomína celá rodina.

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Vás, v našich srdciach, stále
ostávajú.
Dňa 24. 6. 2019 sme si pripomenuli
10. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš
brat, strýko, krstný otec
Pavol SVRČEK z Radole.
Zároveň si pripomíname smutné výročie
úmrtia našich rodičov Anny a Karola
Svrčkovcov.
Spomína sestra Viera a Anna s rodinami.
Dňa 8. 7. 2019 si pripomenieme 1. smutné
výročie, kedy nás navždy opustil manžel, brat,
švagor, ujo, krstný otec, priateľ
Janko HORÁK
S láskou a úctou spomínajú manželka a celá
ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
spomienku a tichú modlitbu.
Odišiel si tíško, niet Ťa už medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 15. 7. 2019 sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia môjho manžela a otecka
Albina ORIEŠČIKA
Spomína manželka a 2 synovia s manželkami,
aj vnúčatá a pravnúčatá.
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho,
koho sme mali veľmi radi.
Dňa 13. 7. 2019 si pripomenieme 12. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša dcéra
Monika ŠULGANOVÁ z Kys. Nového Mesta
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.
Dňa 30. 6. 2019 sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustil
Martin FOJTÍK
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia
a dcéra s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 16. júla uplynie 30 rokov, čo nás opustil
vo veku 53 rokov môj drahý manžel
Ing. Eduard ANDROVIČ z Dubia
S úctou, láskou, zármutkom a modlitbou
spomína manželka, 4 deti s rodinami,
16 vnúčat a 2 pravnúčatká.
Odpočívaj v pokoji.

Zvesti
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Dňa 7. júla uplynú dva roky, čo nás vo veku
69 rokov opustila milovaná mamička, babička
a manželka
MUDr. Elena JABLONSKÁ
S láskou a úctou si na ňu spomínajú vnúčik
Jarinko, vnučka Šárka, dcéra Monika, nevesta
Elenka, synček Jarko a manžel Jaroslav.
Ti, čo ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Dňa 14. 6. 2019 sme si pripomenuli 6. výročie
úmrtia syna
Michala HEĽA z Kysuckého Nového Mesta
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal si ani zbohom, už neprídem.
Odišiel si bez rozlúčky, slovíčka,
už sa na nás dívaš z nebíčka.
S láskou spomínajú rodičia a bratia.

OPUSTILI NÁS

Tam hore, niekde v raji, je miesto nebeské,
kde znejú piesne anjelské.
Hoci je čas tak veľmi dlhý,
nezahojí ranu, ktorá tak veľmi bolí.
Aj keď si odišla a nie si medzi nami,
ale v našich srdciach a spomienkach zostávaš
stále s nami.
Dňa 20. 6. 2019 sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás navždy opustila naša
milovaná manželka, matka, babka a prababka
Alica ĎURANOVÁ
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Štefánia LEPIEŠOVÁ
Bohumil TUČEK
Marie ŠVAJDOVÁ
Anton JANIGA
Anna HRIVÍKOVÁ
Pius BAJANEK
Eugen ŠLOPEK
Blažena KRASŇANOVÁ
Jozef CHLÁDEK
Melánia KRKOŠKOVÁ
Antónia TULCOVÁ
Miroslav PODMANICKÝ
Terézia MARTINČEKOVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

79 rokov
74 rokov
69 rokov
68 rokov
66 rokov
69 rokov
75 rokov
71 rokov
61 rokov
76 rokov
91 rokov
79 rokov
73 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

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. 6. 2019 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil syn, brat,
priateľ
Ladislav HALAMA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomíname.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ing. Patrik Galvánek a Patrícia Hudecová
Branislav Čuraj a Andrea Smrečková
Radoslav Bočej a JUDr. Veronika Caletková
Martin Králik a Mgr. Jana Čížová
Stanislav Franek a Gabriela Káčeriková
Ján Mikunda a Helena Ondrúšková

Všetci, kto ste poznali
Evu (18. 6. 1939 – 13. 7. 2005)

NARODENIE DETÍ
Matias Macek, Adrián Ploštica, Dominik Kolek,
Ema Guzmová, Daniela Nemcová

a Ladislava (15. 7. 1931 – 16. 5. 2018)
ŠKORVAGOVÝCH, venujte im tichú
spomienku.
Ďakuje dcéra Gabriela a vnuk Erik.

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.)

Dňa 23. 7. 2019 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec, dedko
Karol BESTVINA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína manželka a synovia
s rodinami.

Zvesti

PIATOK

5. 7. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

6. 7. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

7. 7. 2019

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

13. 7. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

14. 7. 2019

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

20. 7. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

21. 7. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

27. 7. 2019

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

28. 7. 2019

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 6/2019 znie:
„… bohatne aj z vlastných útrap“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Anna Čelková, Budatínska Lehota 242 – 6,00 €, 2. Ing. Michaela Hanidžiarová, Neslušská cesta 1151,
KNM – 5,00 €, 3. Mária Belanová, Poantikoro,
arms, Ula,
mai

povala

artéria

vina 233 – 3,00 €. Srdečne blahoželáme!
Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom
mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný
deň. Správne znenie tajničky z čísla 7/2019
spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľ-

patriaca
Milanovi

semienka

2. časť
tajničky

1. časť
tajničky

kto svedčí
EČV Lipt.
Mikuláša
mím,
po česky

trvalá

rašelinová
pôda
(skr.)

ozruta
(expr.)
máj, po
nemecky

urobila
novým
(nár.)

naduť
ženské
meno

palice
(hovor.)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

redakčná
rada

zbrane, po
anglicky
litovská
rieka

argón
(zn.)

10 × 10

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

japonská
lovkyňa
perál

nehrdzaskutočné
vejúca
prostredia
oceľ

osobné
zámeno

skej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 22. 7. 2019.

obaja

nono

Adrián
(dom.)
abvolt
(zn.)

máčaním
uvoľni
okresný
výbor

3. časť
tajničky

EČV
Veľkého
Krtíša

omietnuť
(hovor.)

ad acta
(skr.)

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti
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Džingischán: Kto hovorí pravdu, … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

7

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 6/2019 znie: „lietadlo“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Alica Majtinková, Belanského 557, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej
knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
najneskôr do 31. 7. 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 22. 7. 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. Jedovatý had.
2. Hrací list.
3. Prvky chôdze.
4. Náčinie na kosenie.
5. Plod kokosovníka.
6. Potkan.
7. Machuľa, po česky.
8. Samica býka.

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.

Zvesti
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ŠTVRTÉ MIESTO
MLADŠÍCH ŽIAKOV
V dňoch 14. – 16. júna 2019 sa konali na východe republiky, v Michalovciach, 5. otvorené majstrovstvá Slovenska v hádzanej
mladších žiakov – Slovak Open Handball
2019. Na podujatie sa prihlásilo 11 celkov,
a tak bol program skutočne nabitý. Žreb
nám do skupiny A pridelil súperov zo Stupavy, Trebišova, Prešova, Nových Zámkov
a Bardejova.
Zápasový kolotoč sa rozbehol v piatok.
Naši chlapci sa dostali k slovu o 11:20, keď
ich vyzvali rovesníci z tímu HC Stupava.
V tomto zápase, chudobnom na góly, dominovali najmä obrany. Náš tím bol však
lepší a nakoniec si zaknihoval prvé víťazstvo. Po obedňajšej prestávke sme nastúpili
hneď na prvý zápas, tentoraz proti súperovi HK Slavoj Trebišov. V tomto zápase
naši hráči jasne dominovali a svojho súpera
prevýšili vo všetkých činnostiach. Zatiaľ čo
súperovi sa podarilo streliť len 4 góly, naši
mu ich „nasúkali“ dve desiatky. Prvý hrací deň sme ukončili posledným zápasom
dňa, v ktorom sme nastúpili proti Tatranu Prešov. S týmto súperom sme sa počas
uplynulej sezóny stretli raz na Blažkovom
memoriáli v Považskej Bystrici, a tam sme
dokázali vyhrať o 5 gólov. Bohužiaľ náš
súper a neskorší majster SR nám porážku
vrátil a my sme stratili prvé body v skupine. Treba však povedať, že chlapci nepredali svoju kožu lacno a prehra o 3 góly sa
v hádzanej považuje za tesnú.

MALÁ OLYMPIÁDA
Dňa 27. mája 2019 sa deti Materskej školy
na Ulici 9. mája zúčastnili 8. ročníka Malej
školskej olympiády, ktorú pre všetky materské školy každoročne pripravujú pedagógovia ZŠ Nábrežná v spolupráci s CVČ v KNM.
Deti najstarších vekových kategórií z materských škôl navzájom súťažili v športových disciplínach: beh na 30 metrov, beh cez
prekážky, skok do diaľky z miesta, hod loptou a štafetový beh. Aj tohto roku boli naše
deti úspešné a získali 10 medailí z mož-

MEDAILOVÉ UMIESTNENIA
A OSOBNÉ REKORDY
V sobotu 1. júna sa v Banskej Bystrici konali žiacke a dorastenecké majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu. Z našich
sa prvý postavil na štart Michal Dančík.
Svoju premiérovú 800 medzi žiakmi zvládol v čase 2:24.18 a obsadil výborné tretie
miesto. Medzi dorastencami bežal rovnakú
trať Alex Nevedel. Prvých 300 m sa držal
na štvrtom mieste, v cieľovej rovinke svojich súperov predbehol a celé záverečné

Zvesti

Na druhý hrací deň
sme sa postavili rovesníkom z Nových
Zámkov. Aj keď
konečné víťazstvo
o 7 gólov by mohlo
napovedať o jednoznačnom priebehu, nebolo to tak.
Výhra proti húževnatému súperovi sa
nerodila ľahko a podľa pozápasového vyjadrenia trénera sme utrpeli víťazstvo. Posledný zápas v skupine sme odohrali 13:20
a chlapci si v ňom bez väčších problémov
poradili so súperom z Bardejova o 7 gólov.
Po skončení bojov v základnej skupine
A mali naši chlapci v tabuľke 8 bodov, čo
ich zaradilo na druhú priečku a spolu s víťazom skupiny Tatranom Prešov posunulo
do ﬁnálovej štvorky, kde ich doplnili prvé
dva tímy zo skupiny B – MŠK Považská Bystrica a ŠKP Bratislava. V boji o ﬁnále nastúpili naši hráči proti svojim dobre známym
krajským rivalom MŠK Považská Bystrica.
Bol to vyrovnaný a napínavý zápas, ktorý
musel potešiť každého milovníka kvalitnej hádzanej. Skutočný „nervák“ priniesol
na konci riadneho hracieho času remízu
14:14, a tak sa muselo rozhodovať rozstrelom zo značky 7 metrového hodu. Strelci
na oboch stranách sa činili a osude stretnutia rozhodol jeden náš nepremenený hod.
No bolo sa treba pripraviť na nedeľný zápas
o bronzové medaily.

Na ten nastúpili chlapci dopoludnia v nedeľu 16. 6. S kvalitným súperom zohrali
vyrovnaný zápas, v ktorom bolo opäť na čo
pozerať. So záverečnou sirénou svietil
na ukazovateli skóre stav 15:15. Rozhodca
však ešte nariadil po nedovolenom zákroku
posledný hod v prospech nášho súpera. Súperov strelec umiestnil strelu tesne pod brvno a zariadil bronzové medaily pre svoj tím.
Naši mladíci tak obhájili vlaňajšie umiestnenie na najnepopulárnejšej 4. priečke. Aj
keď si chalani medailové umiestnenie nevybojovali, ich kvality uznali i tréneri a funkcionári našich súperov, čo vyústilo v individuálne ocenenie, keď sa najlepším hráčom
turnaja stal náš hráč Šimon Čuraj.
Zostava MŠK KNM:
Adam Lulek, Sebastián Kmošek – Šimon Čuraj,
Gabriel Kaňuk, Juraj Bosý, Tadeáš Kubala,
Marek Goliáš, Matúš Truchlík, Michal
Máca, Dávid Kopas, Tomáš Straňák, Karol
Vlček, Matej Pirník. Tréner: Branislav
Podolák, ZVD: Miloš Hartel.
Mário Janík, Foto: Emil Lulek

ných 24. Zo všetkých
troch materských škôl
skončili na 1. mieste
a odniesli si víťazný
pohár. Nie však toto víťazstvo je najdôležitejšie, hoci nás veľmi teší.
Cennejšia je účasť detí
spojená s aktívnym
pohybom, na ktorej sa
spoznávajú, prezentujú
na verejnosti svoje schopnosti, ale učia sa
prijímať aj prípadnú prehru.

Preto chcem veľmi pekne poďakovať v mene našej MŠ, ale myslím, že
môžem hovoriť aj za ostatné škôlky,
usporiadateľom za perfektne pripravenú aktivitu. Nezaskočil ich ani dážď,
promptne presťahovali všetky vonku
nachystané disciplíny do telocvične.
Boli to olympijské hry so všetkým,
čo k nim patrí: olympijskou hymnou,
zástavou, olympijským ohňom, sľubmi pretekárov a rozhodcov. Na záver
nechýbali medaily a vecné odmeny.
V. Trúchla

kolo bežal v čele. Vďaka bojovnému výkonu
vedenie udržal a zvíťazil v osobnom rekorde
2:15.34. V behu žiačok na
2 000 m štartovala Veronika Čurajová. Preteky sa
rozbehli pomerne rýchlo,
ale po prvej 400 sa tempo
spomalilo. V predposlednom kole šla Veronika
do čela, ale o prvé miesto

musela silno bojovať až do
cieľa. Po víťazstvo si dobehla
v osobnom rekorde 7:38,46
(zlepšila sa o 4 sekundy). Pavol
Baroňák sa postavil na štart
dorasteneckej 1 500. Podal
kvalitný výkon, dobehol tretí
v osobnom rekorde 4:40.62
(zlepšil sa o 2 sekundy).
Mgr. Marián Slivka
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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

1. 7. – 31. 7. 2019
Mestská knižnica KNM
Straty a nálezy
Výstava všetkého, čo ste zabudli v knihách a knižnici. Majiteľom fotky, dáždniky
a pod. radi vrátime.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 7. – 30. 8. 2019
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
Ako každý rok sme pripravili pre deti hárok
s krížovkami, hádankami a rébusmi. Stačí
vyriešiť jednu z nich, priniesť do knižnice
a hráte o pekné ceny.
1. 7. – 30. 8. 2019
Mestská knižnica KNM
Leto s… Jacqueline Wilson
Súťaž pre deti a mládež. Stačí v letných mesiacoch prečítať jednu, prípadne i viac kníh
od autorky, priniesť vyplnený anketový
lístok a ste v hre o pekné ceny.
4. 7. 2019, 10.00 – 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Burza kníh
Burza sa uskutoční v priechode budovy
knižnice. Kysucké múzeum v Čadci bude
ponúkať knihy z vlastnej produkcie.

5. 7. 2019
Kysucká vrchovina
Cyklomagistrála a vodárenská nádrž Nová
Bystrica.
5. 7. 2019
Kaštieľ Radoľa
Radoľský jarmok
7.00 – 13.00 h.
XVII. ročník výstupu na Vreteň na sviatok
svätých Cyrila a Metoda, nástupné miesto:
športový areál ŠK Radoľa v Riekach
9.00 h.
Slávnostná hodová svätá omša v kostole
sv. Cyrila a Metoda
10.00 – 17.00 h. Jarmok ľudových remesiel na nádvorí kaštieľa

10.00 – 17.00 h.
Prehliadka expozícií a výstav Keď sme boli
deti, Tvorba Martiny Šottníkovej
10.00 – 14.00 h. BELLA TORRES – historický dobový šerm z Martina
14.00 h. Divadlo na hojdačke – Soﬁa z predmestia (bábkové predstavenie)
15.00 h.
Koncert hudobnej skupiny Kortina
Sprievodné podujatia: maľovanie na tvár,
občerstvenie, pečenie prasiatka
Na kultúrny program na nádvorí kaštieľa je
vstup voľný.
5. 7. – 27. 9. 2019, 20.00 h.
pri pomníku vyhorenia mesta
Letné kino
Každý
piatok
premietanie ﬁlmov slovenskej,
českej a svetovej
produkcie pod
holým nebom
podľa hlasovanie občanov na FB. (okrem
piatku počas Jakubovských hodov a Bažant
Kinematograf). Prvými ﬁlmami budú Muži
v nádeji, Na hrane, Zrodila sa hviezda.
6. 7. 2019, 9.00 h.
ihrisko pri SPŠIT
O pohár primátora mesta
Súťaž dobrovoľných hasičských zborov
z okresu KNM a okolia.
7. 7. 2019, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto
36. ročník KKL. Fifo a Vierka na prázdninách – interaktívne divadlo pre deti.
8. 7. 2019, 17.00 h.
YC-čko Mládežnícka klubovňa
Zasadnutie mládežníckeho parlamentu
9. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu, na ktoré srdečne pozývame všetkých mladých, ktorí majú záujem
o verejné dianie v našom meste.

14. 7. 2019
Malá Fatra
Turistika na Boboty.
14. 7. 2019, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto
36. ročník KKL. Vystúpi Ľudová hudba Dlhovanka.
16. – 20. 7. 2019, 21.00 h.
Kysucká hvezdáreň
Malý krok pre človeka, veľký skok pre
ľudstvo
16. 7., 21.00 – 1.00 h. – pozorovanie čiastočného zatmenia Mesiaca
17. – 20. 7., 21.00 – 23.00 h. – večerné pozorovanie oblohy pre verejnosť so sprievodným programom pri príležitosti 50. výročia
pristátia Apolla 11 na Mesiaci.
Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy.
21. 7. 2019
Slovenské stredohorie
Túra na Poľanu a Vígľašský zámok.
21. 7. 2019, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto
36. ročník KKL, vystúpi FS Drevár.
26. – 28. 7. 2019
Jakubovské hody
Tradičné hody spojené s bohatým kultúrnym programom, ktorý nájdete na str 2.
27. – 28. 7. 2019
Kremnické vrchy
Turistika na Skalku a Flochovú.
PRIPRAVUJEME
6. – 9. 8. 2019, 21.00 h.
Námestie slobody
Bažant Kinematograf
Premietanie ﬁlmov. Program: Hastrman,
Teroristka, Trabantom tam a zase späť,
Ženy v behu.

12. 7. 2019, 18.00 h.
YC-čko Mládežnícka klubovňa
Svetový deň hlavolamov
Mládež bude mať možnosť zahrať si s nami
vedomostné a vzdelávacie hry, alebo riešiť
hlavolamy.
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