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NA KYSUCKEJ DESIATKE
122 BEŽCOV
B4 V TROJICI

VYSOKÁ ÚROVEŇ
FESTIVALU

Uplynulú sobotu sa na dosky domu
kultúry opäť postavili herci improvizačného divadelného súboru Babylonská štvorka. Hneď v úvode si každý
všimol, že namiesto štvorky, stojí pred
nimi mužská trojica. Tí chvíľu prítomných napínali, no i tak neprezradili,
kde ich nežná kolegyňa trávi večer. Aj
v tomto oslabení pobavili komickými
predstaveniami Pavol Zátek, František
Tulec a Vladimír Papík na 100 percent.

„16. ročník Akordeónového festivalu
v rytme rôznych hudobných žánrov
sa skončil. Ďakujem všetkým súťažiacim z 18 ZUŠ zo Slovenska i Čiech, ich
pedagógom a rodičom.“ Tieto slová odzneli 9.4. 2018 z úst zástupkyne školy
Mgr. Daniely Gajdošíkovej v koncert-

viac na str. 5

viac na str. 6

O desiatej hodine sa na štart Kysuckej
desiatky v nedeľu 22. apríla postavilo
122 bežcov. Trinásty ročník si do svojej
histórie zapíše množstvo zaujímavých
momentov. Novinkou bola možnosť pre
rekreačných bežcov zdolať 5 km dlhú
trať, to využilo 34 pretekárov. Jeden
z účastníkov Richard Jati bežal naboso.
Na trati ste mohli stretnúť i nevidiaceho
pretekára Pavla Kériho z Liptovského
Mikuláša, ktorého viedol Roman Minarovič. Spoločné dresy prezrádzali, že
na štart Kysuckej desiatky sa postavili aj
tímy zo Schaeﬄer Slovensko, či dievčatá
z ﬂorbalového klubu, chlapci z hádzanárskeho klubu a ich tréneri a rodičia. A, samozrejme, nechýbali ani atléti z Atletického klubu MŠK KNM.
Preteky v cestnom behu prilákali do nášho mesta nielen popredných slovenských
pretekárov, ale aj rekreačných bežcov
z KNM a okolia i Čiech. Za krásneho,

viac na str. 7
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO
V apríli, ako každý rok, mesto zorganizovalo „Dni čistoty mesta“. Tieto dni začali
umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na vopred určené miesta, o ktorých
už občania dobre vedia. Rovnako v apríli
sa začal, po zimnom období, i zber nádob
s biologickým rozložiteľným odpadom
(tzv. hnedé 120-litrové kontajnery), ktoré
sme vlani odovzdali občanom rodinných
domov. Tento zber sa bude vykonávať
v rovnakom termíne každý nepárny týždeň vo štvrtok a piatok. Na mesiac máj,
keď sa bude pokračovať v Dňoch čistoty
mesta, pripravujeme zber elektronického šrotu. Kontajnery budú pristavené
opäť na obvyklých miestach od 14. do
23. 5. 2018. Bude možné do nich vkladať
staré televízory, práčky, chladničky a iné
elektrospotrebiče. Na mesiac máj sme
na základe požiadavky občanov zariadili
i zber nebezpečného odpadu. Na tento účel
bude v areáli Údržby mesta KNM, Cesta do
Rudiny umiestnený špeciálny kontajner
s obsluhou na likvidovanie odpadu ako sú
farby, prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, záhradkárske postreky a hnojivá. Nebezpečný odpad tekutý,
práškový alebo drobný kusový musí byť
v uzavretých a tesných nádobách, podľa
možnosti označený. Už teraz ale upozorňujeme občanov, že nebude možné odovzdať
azbest. Do čistenia mesta sa zapojili všetky
školy nášho mesta, a to nielen základné
školy, ale i stredné, ktoré sa nachádzajú
v našom meste. Každej škole bol pridelený
určitý úsek verejného priestranstva, ktorý
vyčistila a pracovníci Údržby mesta odpad
následne odviezli. Musím pripomenúť, že
do čistenia sa na základe vlastnej iniciatívy
zapojili i členovia nášho mládežníckeho
parlamentu, ktorí majú založené svoje Ob-

KYSUČANIA MAJÚ
VEĽKÉ SRDCE
Rakovina – to slovíčko sa bojí každý vysloviť. Niet asi rodiny, v ktorej by sa toto
ochorenie nevyskytlo. Liga proti rakovine
organizuje každý rok na celom Slovensku
verejnú ﬁnančnú zbierku Deň narcisov.
Do tejto zbierky sa organizačne zapája aj
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v KNM v spolupráci so Spojenou školou,
Strednou odbornou školou strojníckou,
Gymnáziom a Základnou organizáciou
ÚŽS v KNM. Tento rok sa zbierka konala
v piatok 13. apríla.
Obrovské ďakujem patrí všetkým v rámci
nášho okresu, ktorí túto myšlienku podpo-

čianske združenie pod názvom SYTEV. Podarilo sa im na túto dobrovoľnícku akciu,
ktorá je súčasťou projektu „Celomestské
dobrovoľníctvo“, získať dotáciu z Nadácie
Kia Motors Slovakia a z Nadácie pre deti
Slovenska na zakúpenie vriec, rukavíc a ostatných ochranných prostriedkov.

Mesto KNM sa dňa 16. apríla 2018 prihlásilo a zaregistrovalo do súťaže „Do práce
na bicykli“. Táto súťaž je aj našou výbornou príležitosťou motivovať ľudí v inštitúciách, školách a ﬁrmách na území nášho
mesta, aby využili bicykel (namiesto auta)
ako dopravný prostriedok a odbremenili
náročnú dopravnú situáciu v meste. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať
zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich
sídlach podmienky pre bezpečné uloženie
bicykla, priestor na prezlečenie vrátane
sociálneho zariadenia a tiež, aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov,
aby namiesto motorového vozidla použili
na dochádzanie do práce bicykel. Do práce
na bicykli (DPNB) je národná kampaň určená pre všetkých obyvateľov slovenských
miest, ktorí sa v termíne do 5. mája tohto
roku zaregistrujú na internetovej stránke
www.dopracenabicykli.eu. Môžu sa regis-

rili: základné, materské
a stredné školy, organizácie a ostatní občania
mesta i okolitých obcí.
Všetci tak vyjadrili spolupatričnosť a solidaritu
s rodinami, kde sa toto
ochorenie vyskytlo. Spoločne sa podarilo vyzbierať a zaslať na účet Ligy
proti rakovine 5 318,47 €.
Financie sa používajú na
výskum, nákup zariadení
na diagnostiku a liečbu,
riešenie problémov onkologických pacientov. Ešte raz veľká vďaka.

trovať 2 – 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci ﬁriem, inštitúcií a organizácií
na území nášho mesta. Tieto tímy budú
počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom zapisovať
výsledky do registračného systému na už
uvedenej webovej stránke. Musím pripomenúť, že do súťaže
sa môžu prihlásiť iba
tímy, ktorých všetci
zamestnanci sú zamestnancami jednej
ﬁrmy alebo inštitúcie so sídlom alebo
pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa teda nemôžu
zapojiť jednotlivci
alebo tímy, ktorých
členovia sú z rôznych organizácií. Z jednej
ﬁrmy ale môže pochádzať ľubovoľný počet
tímov. Vyhlasovateľom a organizátorom
súťaže je národný cyklokoordinátor Ministerstva dopravy a výstavby SR a organizačným a odborným garantom súťaže
je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Vyhlasovateľ pripravil pre víťazov
zaujímavé ceny, je treba ale povedať, že
celková evidencia najazdených kilometrov
je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže
je predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a posilniť vnímanie
cyklistiky ako ekologickej a zdravej formy
dopravy, ktorá je vhodnou alternatívou ku
každodennej individuálnej automobilovej
doprave v mestách a obciach.
Viac informácií o súťaži nájdene na
https://www.dopravanabicykli.eu/
o-sutazi.

Božena Peťková

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

2

ROČNÍK XXV. • MÁJ 2018

OZNAMY
Likvidácia nebezpečného odpadu
V rámci Dní čistoty mesta bude
pristavený v areáli Údržby mesta KNM,
Cesta do Rudiny 637/10 od 17. 5. do
19. 5. 2018 (štvrtok – sobota) špeciálny
kontajner s obsluhou na likvidovanie
nebezpečného odpadu: farby, prázdne
obaly z nebezpečných látok, motorové
oleje, záhradkárske postreky a hnojivá.
Nebezpečný odpad tekutý, práškový
alebo drobný kusový odpad musí byť
v uzavretých a tesných nádobách, podľa
možností označený! Nebudú sa zbierať
pneumatiky, azbest, stavebný odpad,
zmesový komunálny odpad, nadrozmerný
a biologický odpad.
Likvidácia elektroodpadu
Mesto KNM organizuje v dňoch
14. – 23. 5. 2018 zber elektronického šrotu
(televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie a žiarivky, nie
pneumatiky a komunálny odpad. Na zvoz
elektronického šrotu bude pristavený veľ-

kokapacitný kontajner označený ﬁrmou
T+T, a. s., podľa rozpisu uvedeného na webovej stránke mesta a v aprílových Zvestiach
KNM.
Pozvánka na beneﬁčný koncert
Regionálne centrum autistov v Žiline pod
záštitou Domu odborov v Žiline vás pozýva
na charitatívny koncert, ktorý sa uskutoční
dňa 23. mája 2018 o 18.00 hod. v priestoroch Veľkej scény Domu odborov v Žiline.
Výťažok z koncertu bude použitý na aktivity a pomôcky potrebné na komplexnú
starostlivosť pre ľudí s diagnózou autizmu.
Benefíciu moderuje Andrej Bičan a účinkujú: Heľenine Oči, AYA, Tomáš Bezdeda, V8
Band. Vstupenky zakúpite na recepcii Domu
odborov. Vstupné 10 €. Neváhajte a príďte si
vychutnať večer plný dobrej muziky, dozvedieť sa niečo viac o problematike autizmu,
zoznámiť sa s najkomplexnejším centrom
pre ľudí s diagnózami autistického spektra
na Slovensku a zároveň podporiť dobrú vec!
Talentové skúšky
Základná umelecká škola KNM vyhlasuje
talentové skúšky na štúdium do hudob-

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE
A VYHRAJTE
Do práce na bicykli (DPNB) je národná
kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým
cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať
samosprávy na Slovensku, aby vytvárali
kvalitné podmienky pre ekologické druhy
dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné
podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu
alternatívnej dopravy pri každodennom
cestovaní do práce.
Na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu je možné do 5. mája za-

OCENENIE PRÁCE
UČITEĽOV
Deň učiteľov sme oslávili 28. marca, v deň
narodenia Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou pedagogickej
činnosti učiteľov, pre ktorých je práca nie
povolaním, ale poslaním a právom si zaslúžia za ňu našu úctu a poďakovanie.
V našom meste sa pri príležitosti Dňa učiteľov stalo tradíciou morálne oceňovanie
učiteľov, ktorí dlhoročne a obetavo vykonávajú svoju prácu. Na akte udeľovania ocenení Komenského plaketa primátor mesta
vo svojom prejave vyzdvihol prácu učiteľa
a vychovávateľa, na ktorú sa dnes kladú vysoké nároky. Je spájaná s takými vlastnosťami, ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah

Zvesti

registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré
vytvoria zamestnanci ﬁriem, inštitúcií
a organizácií. Súťaž je určená i študentom
SŠ a VŠ. Tímy budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania a budú si o tom
viesť evidenciu na internetovej stránke
www.dopracenabicykli.eu. Veríme, že
hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do
súťaže bude predovšetkým dobrý pocit
súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje
k práci, osobný príklad a podobne. Je ťažko vyrátať všetky vlastnosti, ktorými má dnešný učiteľ
oplývať. Jeho práca je vysoko
tvorivá hlavne preto, že vychovať
zo žiakov osobnosti si vyžaduje
veľkú mieru pedagogického citu,
veľa tvorivých úvah vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej
práce. V obradnej sieni mestského úradu
v KNM si prevzali z rúk primátora mesta
Komenského plaketu tí pedagógovia, ktorých práca je výnimočná a obetavá. Udeľovania sa zúčastnili vedúci odboru školstva
Mgr. Ladislav Vendrinský, predseda komisie školstva a mládeže Mgr. Ing. Ondrej
Holienčík, predseda mestskej školskej rady

ného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru v školskom roku
2018/19. Skúšky sa uskutočnia v dňoch
7. – 11. mája 2018 v priestoroch ZUŠ v čase
od 12,00–16,30 hod. Na skúšky je potrebné
doniesť rodné číslo dieťaťa. Dokumenty potrebné na prihlásenie žiaka nájdete na webovej stránke www.zusknm.sk v časti „dokumenty na stiahnutie“. bližšie informácie:
tel. – 041/421 21 06, 0907/247 584
Štatistické zisťovanie
Slovenská republika sa prostredníctvom
Štatistického úradu zapojila do realizácie
Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Na Slovensku bolo do zisťovania na rok 2018
vybraných viac ako 320 obcí, medzi nimi
aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených
6 700 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 26. júna 2018. V tomto
období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa
osobitným poverením.

ﬁnancie, svoje mesto a životné prostredie.
V súťaži je možné vyhrať niekoľko cien:
Jednotlivci môžu vyhrať skladací bicykel Dema F7 black, značkový elektrický bicykel v hodnote do 1 500 eur, pobyt
pre 2 osoby a na 2 noci v Horskom hoteli
Šachtička, reťazový zámok zn. ABUS. Ceny
budú vyžrebované spomedzi tých účastníkov kampane, ktorí počas mája prešli aspoň
2/3 jázd do práce a z práce na bicykli, alebo
na ňom najazdili minimálne 500 kilometrov.
V rámci kampane prebieha i súťaž na Facebooku o mobilný telefón Xiaomi Redmi alebo 100 € poukážky. Súťaže na Facebooku sú
aj pre neregistrovaných obyvateľov.

Štefan Zábojník, Dis. art a riaditelia škôl
a školských zariadení. V kultúrnom programe vystúpili učitelia a žiaci ZUŠ v KNM.
Mesto udelilo morálne ocenenie „Komenského plaketu“ Elene Vlčákovej, Mgr. Blanke
Uhrovej, Mgr. Gabriele Janekovej, Mgr. Jarmile Falátovej, Mgr. Lenke Koňušíkovej,
Mgr. Anne Vlčkovej, Darine Trnkovej.
D. Š.
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Centrum voľného času sv. Jakuba na leto
pripravilo
2. – 6. júl 2018 Detský pobytový tábor – týždeň
v Oščadnici, kde deti prežijú veľa pekných aktivít, hier, súťaží a nezabudnuteľných zážitkov.
Pre žiakov 3. – 7. ročníkov

9. – 13. júl 2018 Týždeň objavov – nové miesta
a nové zážitky pre žiakov 2. – 9. ročníkov (denný dochádzkový tábor)
16. – 20. júl 2018 Divadelný tábor – pre tých,
čo chcú vyskúšať divadlo a sú žiakmi 2. – 9. ročníkov (denný dochádzkový tábor)
30. júl – 3. august 2018 Bambino – pestrý
program pre 5 až 7-ročné deti (denný dochádzkový tábor)
26. august – 1. september 2018 Farská mládežnícka púť – púť do Medžugoria v dobrom spoločenstve. Pre mládež 15 – 30 rokov.
kontakt: Jesenského 2928, KNM alebo
www.cvcjakub.sk

nec mestského zastupiteľstva Marián Mihalda. Prvýkrát sa do čistenia pripojili členovia
YCčka, ktorí pre tento účel úspešne vypracovali projekt Celomestské dobrovoľníctvo a získali dotáciu z Nadácie Kia Motors Slovakia
a z Nadácie pre deti Slovenska na zakúpenie
vriec, rukavíc a ostatných ochranných prostriedkov. Pochvalu si zaslúžia i bezdomovci,
ktorí po oslovení pracovníkom mesta, vyčistili
širšie okolie budovy plavárne.

Prosíme preto všetkých občanov mesta, aby si
vážili prácu detí, žiakov, študentov a ich pedagógov a nevyhadzovali odpadky na trávnaté
porasty či na nábrežie rieky Kysuca. Zároveň
môžete k poriadku v meste prispieť jarným
upratovaním okolo bytoviek, veď netreba čakať na našu mládež či Údržbu mesta. Dobrý
pocit a čisté okolie sú odmenou.
D. Š.
Foto: Lukáš Hrošovský

do druhého kola, v ktorom už rozhodujú zákazníci predajní Tesco, teda i vy.
Touto cestou vás chceme požiadať o hlasovanie za projekt Klub Magnus – gamiﬁkácia
v knižnici. Cieľom projektu je vytvoriť v knižnici klub Magnus, ktorého maskotom bude
Čarodejník Magnus. Klub združí deti a mládež, ktoré sa zapoja do hry Magnus – gamiﬁkácia znamená vnášanie prvkov počítačových
hier do neherného prostredia, napr. do knižnice. Zapojené deti budú plniť rôzne hry, úlohy, hlavolamy čí súťaže a získavať levely, odznaky, odmeny či tituly ako v počítačovej hre.

Všetky aktivity klubu budú zamerané na čítanie detí, zvyšovanie ich čitateľskej gramotnosti a zlepšovanie čítania s porozumením.
Ako hlasovať? Každý zákazník, ktorý od 7. 5.
do 4. 6. 2018, nakúpi v obchode Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón
vhodí do hlasovacieho boxu projektu, ktorý
chce podporiť.
Kde hlasovať? V obchode Tesco vo Varíne
(A. Bernoláka 1065), v Hypermarkete Tesco
Žilina (Košická 3), v predajni Tempo Žilina
(Bernolákova), v predajni Tesco Vlčince
(Nitrianska ulica 3625).

bol rezolúciou OSN
prijatý ako Svetový
deň povedomia o autizme s cieľom zvýšiť
informovanosť
o autizme smerujúcu
k následnej snahe vytvoriť ľuďom s autizmom podmienky pre zmysluplný život a ich
začlenenie do spoločnosti. Pri tejto príležitosti v priestoroch Mestského úradu v KNM

zástupkyňa primátora pani
Svrčková milo prijala deti
trpiace autizmom, ich rodičov i pedagógov a ponúkla v prípade potreby svoju
pomoc.
Rodičia SPOSY KNM ďakujú pánu primátorovi Jánovi
Hartelovi i riaditeľovi MKŠS za veľkú podporu a pomoc.
T. Jánošková

PONUKA LETNÝCH TÁBOROV
Mini Tvorivý Svet
Centrum voľného času v KNM organizuje pre
deti, ktoré radi tvoria letný prímestský tábor
Mini tvorivý svet. Tábor prebieha v termíne
16. – 20. júl 2018. Deti budú doobeda tvoriť,
poobede na čerstvom vzduchu šantiť. Poplatok: 55 € zahŕňa materiál na tvorenie, odmeny, výlet do AquaSpa Turčianske Teplice, ﬁlmové predstavenie, teplé obedy, pitný režim,
ovocie a pod. Prihlásiť svoje dieťa môžete už
dnes ale najneskôr do 30. 5. 2018.
Informácie: 421 32 94, 0911/115 729

SPRAVODAJSTVO

ČISTÉ MESTO NA DEŇ ZEME
Pred 6 rokmi mesto iniciovalo vznik podujatia pri príležitosti Dňa Zeme s cieľom vyčistiť prostredie, v ktorom žijeme. Na jar sú
trávniky plné odpadkov a exkrementov, ktoré
dovtedy ukrýval sneh. Preto vznikla táto myšlienka a ujala sa. Už 6 rokov majú všetky školy
mapu mesta, na ktorej majú vyznačený úsek,
za ktorého vyčistenie v apríli sú zodpovedné.
Nebolo tomu inak ani tento rok. Vo štvrtok
a piatok 19. a 20. mája vyšli do ulíc deti, žiaci
i študenti a využili pekné počasie na zbieranie odpadkov a iného neporiadku po meste.
Odpadky vytriedili do farebných vriec, ktoré
následne odviezla Údržba mesta. Zapojili sa
všetky tri materské školy, tri základné školy,
špeciálna základná škola, centrum voľného
času, Spojená škola, Gymnázium i Stredná
odborná škola strojnícka v KNM. Organizačne dopomohol k úspechu podujatia i posla-

HLASUJTE ZA KLUB MAGNUS
Vy rozhodujte, my pomáha je názov programu,
ktorého organizátorom
je spoločnosť Tesco,
spoluorganizátorom je
Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis.
Hlavným cieľom programu je podpora miestnych projektov v okolí, kde žijú zákazníci.
Projekt mestskej knižnice KNM sa v programe Vy rozhodujete, my pomáhame dostal

MESTO ROZSVIETILO MODRÚ
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA) v KNM podporilo mesto KNM opäť
tým, že sa pripojilo k celosvetovej kampani
„Rozsvieť modrú“, ktorá vychádza z iniciatívy
svetovej organizácie Autism Speak. Mesto
KNM v tento deň vysvietilo nielen mestský
úrad, ale svoju podporu k tejto akcii vyjadrilo
i Mestské kultúrno-športové stredisko KNM
a dom kultúry tiež zasvietil namodro. 2. apríl
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B4 V TROJICI
(pokračovanie zo str. 1)
Humoruchtiví diváci najskôr dostali príbeh
mladého muža, ktorý si chcel pôvodne užiť
chvíľu bez manželky, ale nakoniec ho sused
dostal do väzby. Nešťastnou náhodou bolo,
že mladý muž privolal policajta, lebo tušil, že
sused Pavol je zabijak, ale policajt suseda plastického chirurga dobre poznal, sám prešiel
jeho rukami. Trošku manipulácie a nedorozumenia priviedlo za mreže toho nepravého.
V našom meste veľmi známa situácia sa
odohrala v druhom príbehu. Dvaja Kysu-

DEŇ PLNÝ ZÁŽITKOV
5. apríla 2018 sa 10 žiakov z literárno-dramatického odboru ZUŠ v KNM zúčastnilo projektu bratislavského divadla Nová scéna „Zahrajme sa na divadlo“. Cieľom bolo ukázať nám,
ako vzniká divadelné predstavenie a podnietiť
našu fantáziu.
Bratislava nás privítala slnečným počasím
a krásnym výhľadom na Bratislavský hrad.
Nedočkavo sme vstúpili do divadelného
štúdia Olympia, kde sme boli spolu s bratislavskými deťmi účastníkmi projektu. Úvod

čania sa vybrali k lekárovi už o piatej ráno,
aby boli prví v poradí. Ale, čakalo ich nemilé prekvapenie, niekto ich predbehol.
Spolusediacemu predviedli v čakárni zopár
vlastných domáckych liečebných metód
a smiech ich prešiel hneď potom, keď zistili, že čakajúci muž je vlastné nový lekár,
ktorému neprišla sestrička. Brilantné dialógy a záverečná prekvapivá pointa riadne
rozosmiala obecenstvo.
To dostalo tretiu dávku humoru v podobe
reštaurácie s názvom Mám to tu rád, ktorú
navštívil slávny kuchár. Keďže obom prevádzkovateľom záležalo na dobrom hodno-

tení, aby získali od kuchára hviezdičku, tak
sa predviedli v tom najlepšom svetle. Každé
jedlo prekladali domácou a nakoniec i domácou žinčicou. Známi Koko a Roko pridali
v treťom výstupe aj pieseň o slovenských
haluškách.
Na záver nechýbali vtipné odpovede na aktuálne Otázky z kýblika. Hudobným sprievodcom počas predstavenia bola klaviristka a speváčka Marianna. Príjemný večer sa
pomaly končil, a niektorí diváci odchádzali
nôtiac si pieseň o haluškách.
D. Š.
Foto: MKŠS

stretnutia patril zoznámeniu s hercami a našou prvou úlohou bolo vybrať si spomedzi nich svojho režiséra. Tak vznikli 4 divadelné skupinky.
Ďalšou úlohou bolo za pomoci profesionálnych hercov, našich režisérov, nacvičiť krátke predstavenie na
tému, ktorú sme si zvolili. Príprava
prebiehala v príjemnej atmosfére
plnej smiechu a radosti. Potom prišlo to najdôležitejšie. Vystúpenia jednotlivých divadelných skupín. Obecenstvo sme si robili navzájom my a naši učitelia.

Boli sme veľmi prekvapení, keď po vystúpeniach
zaznel veľký aplauz. Dopadlo to výborne a aspoň
na chvíľku sme sa cítili ako
naozajstní umelci. Aby
sme si tento deň mohli hocikedy pripomenúť, urobili sme si spoločnú fotku
a rozlúčili sa s hercami. Chcela by som za všetky deti poďakovať ZUŠ v KNM za to, že nám
umožnila takýto skvelý zážitok.
Kristína Krasňanová, žiačka LDO ZUŠ

tejto hry bolo ukázať, že láska teší i trápi ľudí
rovnako dnes ako v minulosti. Jednotlivé dejové línie sa striedali tak, aby poukázali na podobu lásky a sklamania. Pyšný pán zo Súľova odhodil sokoliarku, ktorú predtým zlákal
a ona túžila po pomste. Tak isto aj dievča v sú-

časnosti rýchlo spozná zlé vlastnosti chlapca, ktorý ju pobláznil a zváži
hodnoty ozajstného priateľstva.
Našťastie, aj tento príbeh má šťastný
koniec a na konci zaznel i silný potlesk divákov. Ocenili tak umenie tých
najmenších hercov v našom meste.
V hre sa predstavili okrem sestier Žilkových, Timotej Steiniger, Lukáš Koreň, Nino
Dubec, Viviana Hrušková, Emma Koreňová,
Alexandra Haasová, Paulína Okuliarová, Amália
Dadajová, Emma Plevková, Ela Šutá, Tamara
Kubíková, Olívia Gošová, Vanessa Komzalová.
D. Š., Foto: MKŠS

Muldera a Scullyovej od
Miloša Jesenského. Najviac
hlasov 1 211 a titul Kniha
Kysúc 2017 získala publikácia Ondrej Zimka : zabudnutá záhrada, ktorej zostavovateľkou je Mária Ščuryová.
Druhá v poradí bola vyhodnotená náučná literatúra. Tu
slávili úspech i naši spoluobčania. Bronzové
miesto s počtom hlasov 667 si vyslúžila kniha Proti prúdu : Kysuce na starých pohľadniciach autorov Anton Laš a Karol Masnica.
Práve Karol Masnica bol vášnivým zberateľom pohľadníc a, žiaľ, úspechu tejto knihy sa
nedožil. Krásnu druhú priečku obsadila kniha
Dubie 1367–2017 Mária Janíka, ktorá vznikla
v spolupráci s manželmi Jánoškovcami a Ky-

suckým múzeom v Čadci. Do ankety jej prišlo
1 349 hlasov. Ale na prvé
miesto bolo potrebných
až 1 878 hlasov, ktorými
podporila verejnosť kolektívnu monograﬁu obce
Čierne : dedinka naša.
Rada by som uviedla ešte
údaje o počte hlasov kníh, ktoré tvorili Kysuckonovomešťania: Dolné Kysuce – 553 hlasov (6. miesto), Horný Vadičov – 557 hlasov
(5. miesto), Tvoja kniha do kabelky – 10 hlasov, Nezorné polia – 54 hlasov, Tajomstvá
troch žien – 93 hlasov, Večerný letný koncert – 490 hlasov (5. miesto)
D. Š.
Foto: Kysucká knižnica v Čadci

PRÍBEH LÁSKY
Pán zo Súľova prišiel do Domu kultúry
v KNM. Prišiel v podaní detských hercov
z divadelného súboru Didero. Autorom a režisérom tejto hry je Pavol Zátek, ktorý však
v úvode pripomenul, že každé divadelné predstavenie tohto súboru je spoločným dielom
všetkých členov.
V hlavných úlohách sa predstavili dvojičky
Andrea a Daniela Žilkové. Hlavnou rekvizitou
bolo zrkadlo. Slúžilo na rozhovory s odrazom
v zrkadle a tiež na prechod zo súčasnosti
do minulosti a späť. A to preto, že myšlienkou

DUBIE DRUHÉ
V deň, keď si pripomíname Svetový deň kníh
a autorských práv, 23. apríla 2018 sa v Kysuckej knižnici v Čadci konalo vyhodnotenie ankety Kniha Kysúc 2017. Ide o aktivitu, ktorej
cieľom je mapovanie vydavateľskej činnosti na
Kysuciach a zároveň prezentácia regionálnej literatúry. Do ankety bolo nominovaných 23 titulov z oblasti beletrie a 28 náučných kníh.
Na slávnostnom vyhodnotení boli prítomným
formou videa prezentované všetky nominované tituly, ale odmenu získali v každej kategórii
len tri, ktoré získali najviac hlasov od čitateľskej verejnosti. Z beletrie tretie miesto získala
kniha Pamäti Zuzany Vaňousovej-Kronerovej
s počtom hlasov 579, druhú priečku (775 hlasov) obsadil Temný horizont : nové prípady
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ÚSPEŠNÍ RECITÁTORI
Už niekoľko rokov prebieha na Slovensku
recitačná súťaž v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Je to súťaž postupová od kola
oblastného, krajského až po celoštátne.
11. 4. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo
v Žiline. Účastníci boli rozdelení do kategórií podľa veku, ale i podľa ukážky, či sa jednalo o poéziu, prózu alebo drámu, prevzatú
či vlastnú tvorbu. Zo ZŠ Nábrežná sa do
krajského kola dostalo päť žiakov a dosiahli
veľmi pekné umiestnenia. Za mladších žiakov súťažila Ema Bugánová z 5.C v sekcii
anglická próza a vo veľmi silnej konkuren-

ŠKOLSTVO

VYSOKÁ ÚROVEŇ FESTIVALU
(pokračovanie zo str. 1)
nej sále ZUŠ KNM pri vyhodnotení súťaže
mladých akordeonistov.
Podujatie má za dlhé roky trvania svoje
ustálené pravidlá – súťaží sa v 6 vekových
kategóriách + komornej hre, súťažiaci si
môžu zvoliť skladby rôznych žánrov a odohrať v stanovenom časovom limite i to, že
súťažia anonymne pod vylosovanými číslami.
Trojčlenná odborná porota na čele
s Mgr. art Jarmilou Vlachovou z Plzne
dbala na spravodlivé ohodnotenie jednotlivých výkonov. Členka poroty Mgr. Silvia

NOC S ANDERSENOM
ZŠ Dolinský potok
Už po šiestykrát sa v našej škole uskutočnilo podujatie, ktoré otvára bránu do sveta
rozprávok – Noc s Andersenom. Táto rozprávková noc sa realizovala aj v mnohých
ďalších školách takmer po celom svete.
Okrem Slovenska to bolo aj v Čechách,
Poľsku, Srbsku, Chorvátsku, Slovinsku,
Bulharsku, USA, Austrálii, Grécku, Veľkej

cii získala štvrté miesto. Starší žiaci súťa-

žili v nemeckom a ruskom jazyku.
Prednesu v nemeckom jazyku sa
zúčastnila Aneta Staníková z 8.B,
ktorá recitovaním nemeckej prózy
obsadila druhé miesto. V recitácii
poézie v ruštine boli pre našich žiakov udelené dve prvé miesta, a to
pre Ivanu Hvolkovú z 8.A a Martina Doa z 9.A. Obidvaja víťazi
postupujú na celoslovenské kolo.
Vlčková z 9.B obsadila v kategórii
ruská próza druhé miesto. Veríme,
že žiakom záľuba v recitovaní vydrží čo najdlhšie.
PaedDr. Jarmila Michelová

Vyšinská zo ZUŠ KNM úroveň súťaže
zhodnotila takto: „…súťažiaci predviedli
výborné výkony na kvalitných hudobných
nástrojoch, úroveň interpretácie skladieb
rastie, zaujímavý a pestrý bol i výber skladieb žiakov. Počuli sme úpravy ľudových,
moderných piesní, skladby tzv. klasickej
i súčasnej vážnej hudby.“ Úroveň organizácie podujatia ocenil zasa Mgr. Oto Mello zo
ZUŠ Bojnice: „So žiakmi chodíme na súťaže po celom Slovensku. Minule som sa ich
pýtal, kde chodia najradšej. Odpoveď bola
jednoznačná: Do KNM, je tu o nás postarané najlepšie. Od cvičebných miestností, cez
príjemnú atmosféru, občerstvenie v bufete
až po zabezpečený obed.“

Čo dodať na záver? Vedenie ZUŠ spolu pedagógmi majú za sebou ďalšie úspešné podujatie, ktoré jej dobrú povesť posúva ďaleko
za hranice nášho mesta. Svedčí to o zohranej a nadšenej práci celého kolektívu.
A takto si počínali súťažiaci z našej školy:
Filip Holtan – zlaté pásmo, Filip Kubaščík – strieborné pásmo, Marek Dubač – bronzové pásmo, Kristína Cesneková – strieborné pásmo, Soﬁa Bajánková – bronzové
pásmo, Matúš Hodas – strieborné pásmo.
Žiaci sú z tried – Mgr. S. Vyšinskej,
Mgr. D. Gajdošíkovej a p. uč. Š. Špirca.
ZUŠ KNM

Británii, Nemecku, Dánsku, na Novom Zélande, Malte, v Španielsku, Portugalsku,
Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Saudskej Arábii a dokonca aj v africkej Keni. Išlo
o viac ako 1 600 miest s počtom účastníkov
95 000.
Ale vráťme sa späť do ZŠ Dolinský potok!
Noci s Andersenom sa pravidelne zúčastňujú vybraní žiaci 5. – 7. ročníka pod vedením p. učiteliek Mgr. Michaely Káčerikovej, Mgr. Márie Zátekovej a Mgr. Kataríny
Halúskovej. Tento rok prebehlo podujatie v dňoch 23. – 24. marca 2018. Okrem
H. Ch. Andersena sme si pripomenuli aj
život a rozprávky Pavla Dobšinského.
Presne o 16.00 hod. popoludní vstúpila
skupina detí do sveta, ktorý dáva našej
fantázii krídla, v ktorom dobro víťazí nad
zlom a ožívajú rozprávkové bytosti. Čakalo
na ne veľa zaujímavých úloh, ktoré vďaka
svojim vedomostiam o rozprávkach hravo
zdolali. Nedali sa zaskočiť ani disciplínami, v ktorých si museli precvičiť nielen svoj
bystrý um, ale aj rýchle ruky či koordináciu.
Ich ďalšou úlohou bolo spoločnými silami
vo svojom družstve vytvoriť plagát, uhádnuť názov rozprávky a zároveň ju aj zdramatizovať. V tejto aktivite deti dokázali,
že aj v našom modernom svete majú roz-

právky stále svoje miesto. No a scénky v ich
podaní boli skutočne veľmi milé, kreatívne
a zábavné. Pred spaním si ešte vypočuli rozprávku na dobrú noc a začali snívať svoje
rozprávkové sny. Všetky deti boli veľmi šikovné, a preto bola na druhý deň ráno ich
aktívna účasť na rozprávkovej noci odmenená malým darčekom a spomienkovým
listom, ktorý im tento deň bude navždy
pripomínať.
A hoci na konci zazvonil zvonec, my veríme, že rozprávky nekončia a naši žiaci ich
budú s radosťou čítať aj naďalej.
Mgr. Katarína Halúsková
Foto: Ing. Gabriel Horos
ZŠ Nábrežná
Rozprávky – to bolo slovo, ktoré nespočetnekrát rezonovalo u všetkých prítomných,
ktorí sa v piatok 23. 3. 2018 zúčastnili jubilejnej 10. rozprávkovej Noci s Andersenom
v ZŠ Nábrežná KNM.
Podujatie je určené pre žiakov 5. ročníka a aj
tento rok sa Noci u nás zúčastnili, okrem našich žiakov, žiaci i pedagógovia z partnerských
škôl ZŠ Lesní a ZŠ H. Sienkiewicze v Jablunkove. Tím pedagógov, ktorí žiakov počas Noci
sprevádzali, tvorili: Mgr. Monika Mojtová,
Mgr. Viera Bodóová, Mgr. Adriána Ondre-
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NA KYSUCKEJ DESIATKE
122 BEŽCOV
(pokračovanie zo str. 1)
priam letného počasia, ako prvý dobehol
do cieľa Marek Chrascina z Jablunkova s časom 32:38. Na trati si výborne počínal a dobehol ako druhý Andrej Paulen zo Žiliny (33:47)
a treticu najlepších pretekárov uzavrel atlét
z Atletického klubu MŠK KNM Jozef Bubeník s časom 34:18. Najrýchlejšou ženou bola
Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica
nad Váhom), dobehla v čase 38:11 a potvrdila
tak svoje minuloročné víťazstvo. Za ňou viac
ako minútu zaostala druhá Sylvia Sebestian
(BK JG Žilina) a pre pekné tretie miesto si do-

Zvesti

Mestská knižnica
Noc s Andersenom patrí k najatraktívnejším knižničným podujatiam so zameraním
na detského čitateľa. Rok 2018 bol tak
trocha netradične venovaný spisovateľovi
Jozefovi Čapkovi a jeho knihe: Rozprávky
o psíčkovi a mačičke. V piatok 23.3. knihovníčky privítali 30 detí zo ZŠ Clementisova
v sprievode pani učiteliek.
Hneď v úvode bol vyhradený čas
na pár informácií o živote autora
knihy o dvoch zvieracích nezbedníkoch. Boli vybraté deti, ktoré zdramatizovali jednu z rozprávok: Ako
psíček a mačička našli bábiku, čo
tenko plakala. Rozprávka bola vybratá zámerne s dobrým dôvodom
nenápadne povedať prítomným
deťom, že by si mali svoje hračky
naozaj vážiť, aj keď ich majú mnohokrát príliš veľa. A keďže hlavnou
behla Veronika Lašová z Atletického klubu Krupina, ktorej
stačil na to čas 40:11. Najlepšou
Kysučankou sa stala Nikola Štefundová, ktorá s časom 42:43
vo svojej kategórii Ženy do 35
rokov získala tretie miesto.
V kategórii Juniori zvíťazil Jozef Nevedel (37:13) z Atletického klubu MŠK KNM.
Päťkilometrovú trať ako prvý
zdolal náš atlét Alex Nevedel
(19:56), za ním s časom 20:19
dobehol Matej Holečka z mon.
ARCH. Tretím mužom na 5 km
dlhej trati sa stal Jozef Lučan z Čadce. Šestnásťročná Lucia Ondrúšková z Atletického klubu MŠK KNM vyhrala kategóriu Ženy s časom
20:46, necelú minútu za ňou zaostala Michaela
Klobučníková z Dubnice nad Váhom. Trojicu
najlepších uzavrela Alexandra Dubeňová tiež
z nášho atletického klubu, jej čas bol 22:48.
Všetkým pretekárom gratulujeme.

hrdinkou krátkej ukážky bola odhodená
bábika, knihovníčky to zobrali ako dobrú
príležitosť porozprávať v pútavej prezentácii o histórii bábik a hračiek. A kto by o výrobe bábik vedel deťom lepšie porozprávať,
ako známa Kysučanka Katarína Hudecová,
ktorá sa už niekoľko rokov venuje výrobe
bábik pod názvom reborn bábiky. Sú to realistické bábiky, ktoré sa veľmi podobajú
bábätkám. Ich výroba je náročná na čas.
Katarína Hudecová prítomným deťom doniesla ukážky svojich prác a dovolila hlavne
dievčatám pofotiť sa s netradičnými hračkami. A aby si vyskúšali výrobu bábik, knihovníčky mali pre ne pripravený materiál,
z ktorého malú bábiku mohli poskladať.
Prostredníctvom Noci s Andersenom a jednej z rozprávky z Čapkovej knihy mali deti
príležitosť zamyslieť sa nad úctou k svojim
hračkám. A zároveň spoznali úspešného
človeka, ktorý svojou prácou zviditeľňuje
svoje mesto práve výrobou bábik.
Jana Hrubá

ŠKOLSTVO/ŠPORT

jášová, Mgr. Slávka Svrčková (ZŠ Nábrežná), Mgr. Eva Lysková, Mgr. Gabriela Kluzová (ZŠ Lesní) a Mgr. Dorota Jachnická
(ZŠ H. Sienkiewicze).
Na výmenu do spomínaných partnerských
škôl vycestovali naši žiaci štvrtého a šiesteho ročníka spolu s pedagogičkami Mgr.
Martinou Janekovou, Mgr. Jarmilou Bandurovou a Mgr. Vierou Hmírovou.
O kultúrny zážitok u všetkých prítomných
sa zaslúžili hostia Brasskvartet pod vedením pána Štefana Zábojníka DiS.art a Divadlo zo šuﬂíka.
Čítali sme, súťažili, kreslili,…. Zábava
a dobrá nálada nás sprevádzali celú noc až
do skorého rána. Nezabudnuteľné bolo, nepochybne, i nahliadnutie do podzemia budovy bývalej fary (dnes hotel Kriváň), kde
o tomto mieste porozprávala žiakom Anna
Taranová.
Úprimné ĎAKUJEM vyslovujem Rodičovskej rade pri ZŠ Nábrežná, vedeniu ZŠ
Nábrežná i ZŠ Lesní a ZŠ H. Sienkiewicze,
Brasskvartetu pod vedením pána Štefana
Zábojníka DiS.art., Divadlu zo šuﬂíka, zúčastneným kolegom, kolegyni Mgr. Ľud-

mile Kultánovej za dekorácie,
vedúcej školskej jedálne Ing. Vladimíre Klečkovej i pani kuchárkam, pani upratovačkám, pánom
školníkom, manželom Štrbákovcom, Anne Taranovej, za sladké
dobroty maminkám, babičkám,
tatinkom zúčastnených detí, za
pohostenie pizzerii Michaelo,
a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.
Pozitívne ohlasy detí sú pre nás
najväčšou odmenou a motiváciou pre organizovanie ďalšieho ročníka tohto podujatia. Dočítania!
Mgr. Monika Mojtová

Poďakovanie organizátorov patrí sponzorom
podujatia MarPin, s. r. o., a Schaeﬄer Slovensko, rozhodcom, moderátorovi, Dobrovoľnému hasičskému zboru KNM, mestskej polícii,
PZ SR, ako aj fanúšikom za ich skvelé povzbudzovanie na trati Kysuckej desiatky.
D. Š.
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SPOMIENKY
Dňa 22. 5. 2018 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Júliusa ADÁMKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Čas plynie, smútok ostáva…
Dňa 5. 5. 2018 uplynie 12 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná matka
Mária HARVANČÍKOVÁ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 21. 12. 2017 uplynulo 30 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec
Karol HARVANČÍK
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou,
Marta s rodinou, syn Eugen s rodinou a Milan
s rodinou.

V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš stále žiť.
Dňa 22. apríla 2018 uplynulo 7 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, svokor a starý otec
Pavol BRODŇAN
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku.

Dňa 1. mája si pripomenieme 75. nedožité
narodeniny
Milana PALČISKA z Kysuckého Nového Mesta
Aj keď nie si už medzi nami,
v našich srdciach stále žiješ s nami.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac,
ako tí ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.
29. apríla sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia
a 20. júna 85. nedožité narodeniny nášho
manžela, otca, deda
Petra GALVÁNKA z KNM
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 15. mája 2018 uplynie 20 rokov, čo nás
opustil drahý manžel a otec
MUDr. Peter DRGO
Milý tato, spomíname na Teba s láskou
a vďakou.
Manželka, synovia a celá rodina.

Sú chvíle, na ktoré spomíname a nikdy
nezabudneme.
Dňa 18. 5. 2018 si pripomíname 30. smutné
výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca,
starého otca
Ivana GAVLASA z KNM
S láskou spomínajú manželka, 5 synovia
s rodinami a vnúčatá.

Čas plynie, nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 17. 5. 2018 si pripomíname 10. výročie
úmrtia môjho syna
Stanka BRŠLÍKA
S láskou a bolesťou spomína mama a bratia Pavol
a Martin.
Chýbaš nám.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí,
ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
no na Teba, drahý manžel, otec, dedko
a pradedko, spomienky v srdciach našich navždy
ostanú.
Dňa 3. 5. 2018 budú dva roky, ako nás navždy
opustil vo veku 73 rokov
Martin POLIAK z Kys. Nového Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 28. 5. 2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil
Miroslav KRÁLIK
S úctou a láskou spomína manželka a dcéra
s rodinou.

18. apríla uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustila
Oľga ORIEŠČIKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel a dcéry Božena a Eva s rodinami.

Odišiel si bez rozlúčky,
čo nikto nečakal.
More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal.
Smútime a zároveň sa tešíme,
že sa s Tebou stretneme.
Dňa 4. 5. 2018 si pripomíname 2. výročie úmrtia
nášho syna, brata, strýka
Richarda PAJTÁŠA
S úctou a spomienkou spomína mama, brat,
sestry a ostatná rodina.
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Dňa 17. 5. 2018 si pripomenieme nedožité
50. narodeniny milovanej dcéry, sestry,
manželky, mamy, švagrinej a nevesty
Mgr. Gabriely KUDLOVEJ, rod. Fabčinovej
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku a modlitbu.
S úctou spomína mama, brat s rodinou, manžel,
syn a svokra.

Dňa 15. 5. 2018 si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
Štefánia PONIŠČJAKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel, synovia Ján,
Peter s rodinou a dcéra Eva.

OPUSTILI NÁS
Ervín VLČEK
Emília JANIGOVÁ
Jozef MIČÁK
Emília MIHÁLOVÁ
Agnesa SOBOLOVÁ
Ing. Dušan HÚŠŤAVA
Jozef PETÍK
Ján PRASLIČÁK
Augustína PODPLESKÁ
Irena BAJÁNKOVÁ
Marta JANUŠOVÁ

80 rokov
44 rokov
81 rokov
87 rokov
87 rokov
63 rokov
63 rokov
71 rokov
86 rokov
67 rokov
75 rokov

NARODENIE DETÍ
Viktória Štaﬀenová, Marko Zicho, Damián Vlček,
Richard Sidor, Ema Rebeťáková, Marek Ševčík,
Mária Mudroňová, Agáta Balážová, Pavol Baláž, Dávid Stančo,
Saskia Svrčková, Lara Zichová

MANŽELSTVO UZAVRELI
Július Hrubý a Barbora Brodňanová
František Čambal a Jaroslava Somorovská
Ing. Karol Budinský a Emília Ševčíková

Uplynulo už 5 rokov, čo si 18. 4. povolal Pán našu mamu
Margitu MAJDÁKOVÚ
Tichú spomienku s modlitbou venujú dcéry Anna, Katarína, vnučky
Silvia a Katka s rodinou.

Dňa 29. 4 2018 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
mama, starká a prastarká
Štefánia MICHÁLKOVÁ z Poviny
S láskou a vďakou spomínajú synovia a dcéry
s rodinami.

Dňa 7. 5. 2018 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia
Evy LOVASOVEJ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina
Kto ste ju poznali, venujte je tichú spomienku.

INZERCIA
 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Povina - Mazák. Rozloha
vysporiadaného pozemku 355 m2, na pozemku tiež murovaná
trojpodlažná chatka. Prípojka vody, elektriky 220 V aj 380V. Na
pozemku ovocné stromy a kríky. V cena záhradné náradie. Cena
dohodou. Informácie: 0910/793 390
 Ponúkam na predaj záhradku v záhradkárskej oblasti Povina – Mazák.
Rozloha 4 áre (400 m2). Súčasťou je drevotrieskový záhradný domček
s rozmermi 2 × 3 m, vhodný na uskladnenie náradia. Na pozemku
elektrická prípojka 220V aj 380 V, ovocné stromy, ovocné kríky
(ríbezle), vinič, studňa. Cena dohodou. Kontakt: 0948/666 092.

Zvesti

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

POĎAKOVANIE
Žila si ticho a skromne, plná lásky a dobroty vedľa nás.
Už stíchli Tvoje kroky v dome, zmĺkol Tvoj milý hlas.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v modlitbách budeme s Tebou deň čo deň.
Dňa 26. 3. 2018 nás navždy opustila vo veku
87 rokov mama, babka a prababka
Agnesa SOBOLOVÁ, rod. Hellová
Ďakujeme príbuzným, známym a všetkým, ktorí
ju odprevadili na poslednej ceste. Ďakujme aj
pánu farárovi a pohrebnej službe.
Smútiaca rodina.

Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok,
ktorý cítime po Tvojom odchode…
Dňa 17. 3. 2018 nás vo veku 76 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starký
a prastarký
Ing. Viktor RUDINEC z Budatínskej Lehoty
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové dary
a účasť na poslednej rozlúčke.
Poďakovanie patrí i pohrebnej službe za pomoc
a dôstojný priebeh pohrebu.
S úctou a vďakou smútiaca manželka, syn
a dcéra s rodinami.
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Nepotrebujeme anjelov na poličke, máme
jedného v nebi, ktorý sa na nás pozerá, chráni
nás a vedie naše kroky. Občas príde aj taká
chvíľa, keď by sme veľmi chceli, aspoň nakrátko
navštíviť nebo, počuť jeho hlas a mocne ho objať,
pretože nám veľmi chýba.
Dňa 22. 5. 2018 si pripomenieme nedožitých
72 rokov
Milana PAJTÁŠA
S láskou spomínajú manželka, dcéry, syn, vnuci
a ostatná rodina.

i
Správne znenie tajničky z čísla 4/2018
znie: „… ten je sám aj uprostred davu.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Miroslava
Jančiová, D. Poľského 1054, KNM –
– 6,00 €, 2. Gizela Škulcová, Lipová 840,
KNM – 5,00 €, 3. Marcela Hrubá, Lipolamantín,
nukleové elektrický
Lenon,
kyseliny
telegraf
Apan, aja,
(skr.)
(skr.)
esovka

vá 812, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa
v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 5/2018 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát

robiť
montáž
niečoho

patriaci
Arnovi

ktorý
(hovor.)

judejský
kráľ

veľký
vodný
cicavec

rúbalo

neohmatávať
(hovor.)

3. časť
tajničky

potomok

mĺkvi

sídlo
v
Indonézii

zariadenie
na
lisovanie
spojka

1. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr
do 21. 5. 2018.

španielska
pestúnka

podpis
autor
starší
anonyma
krížovky:
americký
Jaroslav
4. časť
futbalista
Jablonský
tajničky

Starogermán
záhuba
žrde
na vozoch
Lesykovo
meno

vodný
kvet

ženské
meno

druh
škridly,
vlnovka

zámedzie
pulz

nefúkala

český
súhlas

obaja

2. časť
tajničky

vňať,
po česky

meno
skladateľa
Dvořáka

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



5

Garczyński: Nudný je iba človek, … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

5

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 4/2018 znie: „záhradník“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Kristínka Kubíková,
Dolný Vadičov 26. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do
17.00 hod., najneskôr do 31. 5. 2018. Jedno z detí, ktoré pošle
správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu:
Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 21. 5. 2018,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

M
M
M
M
M
M
M
M

1. Rod opíc.
2. Veľké cicavce podobné
tuleňovi.
3. Myš (zdrob.).
4. Rastlina vypúšťajúca
mliečie.
5. Rozmer.
6. Maľovanie.
7. Mečanie.
8. Opak starého.
pomôcka: makak

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

2. – 31. 5. 2018
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara Mariána Čapku
vás pozývajú na prezentačné výstavy svojich obrazov. V máji vystavuje Marta Martonová.
15. 4. – 21. 6. 2018
Kaštieľ Radoľa
Letci na dvoch krídlach
Výstava zo zoologických a entomologických zbierok SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 5. 2018
Odomykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na
17. ročník podujatia Odomykanie Kysuckej
brány. Výstup na Rochovicu.
1. 5. 2018, 10.00 h.
Námestie slobody
Oslava 1. mája
Začiatok sprievodu pred domom kultúry
o 10.00 hod. s mažoretkami Asanka, dychovou hudbou Nová Kysučanka a dychovou hudbou z Poľska Paraﬁalna orkiestra
Deta „Barka“ u Žabnicy po Belanského
ulici. Pokračovanie kultúrneho programu
na Námestí slobody o 10.30 hod.
5. – 6. 5. 2018
Vodná nádrž Neslušanka
Rybárske preteky O pohár predsedu MO
MO Slovenského rybárskeho zväzu KNM
pozýva na rybárske preteky. V sobotu budú
chytať dospelí rybári od 6.00 do 14.00 h.
V nedeľu pretekajú deti do 15 rokov so začiatkom o 8.00 h.
6. 5. 2018, 10.30 h.
Mariánsky kostol
Sviatok sv. Floriána
Okresná sv. omša k sviatku sv. Floriána,
patróna hasičov a zároveň oslava 140. výročia založenia DHZ KNM. Sprievod,
sv. omša, kultúrny program.
8. 5. 2018
Stretnutie priaznivcov turistiky
Výlet na Veľkú Raču, stretnutie priaznivcov
Klubu turistiky Kysúc.

10. 5. 2018, 16.00 h.
Mládežnícka klubovňa YCčko
Stretnutie s Johnom Peťkom
Stretnutie so spisovateľom, moderátorom
a bývalým hercom Johnom Peťkom. Autor knihy Démon chlast – autentická spoveď so skutočnými postavami a autentickými príbehmi.
Vstup voľný pre každého bez ohľadu na vek.
10. 5. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Láska na 3×
Divadelné predstavenie v podaní Divadelného súboru Jána Palárika Čadca na motívy jednoaktoviek A. P. Čechova
vstupné: 5 €
11. 5. 2018, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
12. 5. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Majáles s Niagarou
MKŠS KNM a tanečná skupina Niagara organizujú Majáles v štýle rozprávky s Niagarou. Do tanca bude hrať DJ Munka. Masky
sú vítané, čaká vás tombola, grilované špeciality, cigánska, strapačky, čapované pivo…
vstupné: 10 € (v cene pivo, káva, minerálka)
13. 5. 2018
Považský Inovec
Turistika na Inovec, Panskú Javorinu,
Bezovec a TV Horná Dolná
13. 5. 2018, 14.00 h.
Dom kultúry KNM
Majáles pre seniorov
Tanečná zábava a kultúrny program pre seniorov. Hrajú Kysuckí junáci a DJ.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
14. – 19. 5. 2018
Mestská knižnica KNM
Rodinné balenie čítania
Každý rodič s dieťaťom
a každé dieťa s rodičom
môžu osláviť Svetový
deň rodiny (15. 5. 2018)
v mestskej knižnici. Získajte spoločne čitateľský preukaz zdarma.

14. – 20. 5. 2018
Týždeň modrého gombíka
Celonárodná zbierka Týždeň modrého
gombíka pomôže deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konﬂiktom
na Ukrajine.
viac na: www.unicef.sk
16. 5. 2018, 9.00 h.
Deň slnečníc
Charitatívnu akciu organizuje Klub sclerosis multiplex KNM pred budovou Klubu 75
a v uliciach mesta. Finančné prostriedky
pomôžu členom klubu.
16. a 24. 5. 2018, 17.00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Absolventský koncert a výstava
Absolventský koncert žiakov ZUŠ KNM
spojený s absolventskou výstavou žiakov
výtvarného odboru.
20. 5. 2018
Pomoc značkárom
Prechádzka Javorníkmi a značkovanie turistických ciest a chodníkov.
30. 5. 2018, 9.00 – 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Čítajme si…
Najpočetnejší detský čitateľský maratón,
11. pokus o prekonanie oﬁciálneho slovenského rekordu v čítaní detí v jeden deň
v stanovený čas. Pozývame všetkých rodičov aj deti.
PRIPRAVUJEME
2. – 3. 6. 2018
Kysucké Himaláje
3. 6. 2018
Námestie slobody
Medzinárodný deň detí
13.00 – Cesta rozprávkovým mestom
14.00 – Koncert ZUŠ
15.30 – divadelná rozprávka Guliverov denník
4. 6. 2018, 9.30 h.
Mestská knižnica KNM
Celé Slovensko číta deťom
27. 6. 2018, 10.00 h.
Hugh Day
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