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PROJEKT OREŠNICE
ZŠ Dolinský potok v KNM v spolupráci
s Lesmi SR vytvorila nový projekt pod
názvom Orešnice. Ide o skupinu dobrovoľníkov, ktorá pozostáva zo žiakov
4., 5. a 6. ročníka, ktorí bez nároku na
odmenu budú po dobu niekoľkých rokov sadiť stromčeky na Kysuciach. Aby
projekt mohol začať, tak nám Ing. Ján
Vojtek v obci Rudina zabezpečil holinu, kedy žiaci 20. 4. 2018 mohli spustiť svoju činnosť. Ochotne a trpezlivo ukázal žiakom, ako majú vykopať
jamku pre sadeničku. V priebehu pár
hodín vysadili 600 kusov borovice les-

viac na str. 5

HASIČI MALI DVA DÔVODY
NA OSLAVU
V nedeľu 6. 5. 2018 sa uskutočnila v KNM
v Kostole sv. Jakuba okresná oslava sv.
Floriána, patróna hasičov. Zišli sa tu hasičské zbory aj so svojimi historickými zástavami z dolných Kysúc, aby sa poklonili
a poďakovali sv. omšou svojmu patrónovi
sv. Floriánovi a poprosili ho o ochranu pri
plnení náročných zásahov, ako sú lesné
požiare, povodne a pod.
Sv. omšu celebroval dekan Peter Holbička. V príhovore o sv. Floriánovi Dušan
Pytel, predseda RK ÚzV DPO KNM hovoril, ako sa Florián ako rímsky dôstojník
zastal kresťanov, kde padli slová, že bude
slúžiť cisárovi ale v prvom rade Bohu,
preto bol mučený a hodený do rieky Enns
v Rakúsku. Počas omše farár posvätil dve
stuhy k zástave, ktoré darovali DHZ Ferdinand Kubišta, člen výboru DHZ KNM

viac na str. 3

ASANKY ODŠTARTOVALI
SEZÓNU ÚSPEŠNE
Svoju 21. súťažnú sezónu odštartovali mažoretky zo súboru Asanka v KNM
účasťou na Majstrovstvách Slovenska
v mažoretkovom športe, ktoré sa konali tento rok v meste Hlohovec v termíne

viac na str. 11

i

MESTO INFORMUJE

PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa
25. 4. 2018 poslanci schválili spracovanie
a predloženie projektového zámeru v rámci Výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových
a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zariadeniach na komunitnej úrovni. Príspevok zo zdrojov IROP je vo výške 95 %
oprávnených výdavkov pre vybudovanie
nového zariadenia sociálnych služieb.
Oprávnenými výdavkami, o ktoré sa uchádzame vo výzve, je i nákup interiérového
vybavenia zariadenia sociálnych služieb
a nákup 7-miestneho motorového vozidla
upraveného na prepravu ťažko zdravotne
postihnutých osôb. V rámci tejto výzvy sa
spracovaním tejto žiadosti mesto uchádza
o Nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP) na
výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby v kombinácii s denným stacionárom,
nadstavbou a celkovou rekonštrukciou
výmenníkovej stanice tepla na Ul. Clementisova. Ako všetci vieme, onedlho
všetky vybudované výmenníkové stanice
tepla v našom meste stratia svoje opodstatnenie, a tak jedna z nich, ktorá najviac
vyhovuje stanoveným podmienkam, by
sa získaním NFP prebudovala na predmetné zariadenie sociálnych služieb. Ako

je vyššie uvedené, jednalo by sa o zriadenie dvoch druhov sociálnych služieb, a to
o zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. Pri zariadení opatrovateľskej
služby by sa jednalo o pobytovú sociálnu
službu, súčasťou ktorej je ubytovanie. Takúto službu možno poskytnúť celoročne,
alebo len týždenne na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby a má najmenej
II. stupeň odkázanosti. Týždenná sociálna
služba sa neposkytuje počas sobôt, nedieľ,
štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného
pokoja. Pobytovú sociálnu službu možno
poskytnúť osobe pozbavenej spôsobilosti
na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za
opatrovníka. V zariadeniach opatrovateľskej služby sa v zmysle zákona o sociálnych
službách poskytujú rôzne odborné činnosti, ako je samotná pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, ale i sociálna rehabilitácia. Ak
je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej
osoby, sociálna rehabilitácia spočíva v nácviku používania pomôcky, nácviku prác
v domácnosti, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučbe písania a čítania Braillovho písma, nácviku zrakového vnímania a sociálnej komunikácii.
V takýchto zariadeniach sa poskytujú tiež
obslužné činnosti, akými sú ubytovanie,
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba bielizne a šatstva. Rovnako do
obslužných činností patrí tiež vytvorenie
podmienok pre úschovu cenných vecí. Pri
sociálnej službe „denný stacionár“, ktorú
chceme tiež v tomto zariadení prevádzko-

vať, sa jedná o ambulantnú formu sociálnej služby. Táto sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá denne dochádza, je sprevádzaná
alebo je dopravovaná do miesta poskytovania takejto služby inou osobou. Poskytuje sa v rozsahu najmenej ôsmych hodín
ambulantnej prevádzky počas pracovného
dňa a poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej osoby a zodpovedá odkázanosti najmenej III. stupňa, len
na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti
na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných
zručností a záujmová činnosť. Na návrh
prijímateľa tejto sociálnej služby možno
dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby i menší rozsah takejto služby.
Pri ambulantnej sociálnej službe nie je
povinnosťou poskytovať pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva.
Aby sme splnili všetky podmienky vyhlasovateľa výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho
orgánu pre tento integrovaný operačný
program v rámci vybudovania tohto zariadenia, musíme predovšetkým splniť podmienku kapacitného zabezpečenia, a teda
sú podporované objekty sociálnych služieb
spojené s bývaním s maximálnou kapacitou
pre 12 klientov pre zariadenie opatrovateľskej služby. Denný stacionár bude zriadení
s kapacitou 10 až 12 klientov. Tento limit
kapacity je nevyhnutne potrebný dodržať
v zmysle podpory budovania zariadení sociálnych služieb na komunitnej – nízkokapacitnej úrovni.

KNIŽNÉ NOVINKY
Vo fonde mestskej knižnice
nechýbajú knihy z pera nejedného Kysučana. Pravidelne mapujeme knižný trh a dopĺňame
fond regionálnou literatúrou.
Nebolo tomu inak ani v posledných dňoch, keď sme zaprírastkovali tri tituly, ktorých
autormi či spoluautormi sú

obyvatelia nášho mesta. Ak vás
niektorý z titulov zaujal, nájdete ho v mestskej knižnici alebo
každom dobrom kníhkupectve.
Marián Grofčík : Lada svetom
Marta Vojtková : Láska
na hojdačke
Milan Neveďal : Promile tour
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Dňa 16. júna (štvrtok) o 13.00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM riadne

zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho

PONUKA PRÁCE

spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť v termíne do 29. 6. 2018 do
12.30 hod. na adresu Mesto Kysucké Nové
Mesto, Mestský úrad, Mestská polícia,
Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké
Nové Mesto.
Opatrovateľka v domácnosti
Charakteristika pracovného miesta: starostlivosť o občana s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí.

Príslušník mestskej polície
Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje
voľné pracovné miesto na pozícii príslušník
mestskej polície. Kvaliﬁkačné predpoklady,
ostatné kritéria a iné informácie o voľnom
pracovnom mieste nájdete na webovej
stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk
v časti Mesto – Pracovné ponuky. Žiadosť

INFORMÁCIA K ZMENÁM V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dňa 25. 5. 2018 nadobudli účinnosť nové právne predpisy upravujúce problematiku ochrany osobných údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) známe aj pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mesto KNM ako prevádzkovateľ viacerých informačných systémov vyplývajúcich zo zákonných predpisov
alebo zmluvných vzťahov, prípadne aj z udeleného
súhlasu občanov venuje dlhodobú pozornosť ochra-

ne osobných údajov. Mesto si plnilo všetky zákonné
povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov vyplývajúce z predchádzajúcej právnej úpravy zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane
súvisiacich dvoch vykonávacích vyhlášok.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novej právnej
úpravy od 25. 5. 2018 Mesto KNM bude aj naďalej
postupovať pri ochrane osobných údajov zodpovedne a bude dbať na dodržiavanie bezpečnosti osobných
údajov a chrániť práva občanov – dotknutých fyzických
osôb pred ich zneužitím. Pre lepšiu informovanosť občanov mesta a širokej verejnosti sme na webovej stránke mesta vytvorili nový adresár Ochrana osobných údajov – GDPR v časti Občan. Tu sú občanom k dispozícii
informácie, ktoré zákon ukladá poskytovať dotknutým

HASIČI MALI DVA DÔVODY
NA OSLAVU

línkovej. Moderátor Pavol Zátek dal slovo
zástupkyni primátora Jane Svrčkovej, ktorá
v príhovore vyzdvihla potrebu dobrovoľných
hasičov, ktorí v minulosti, ako i v súčasnosti,
chránia občanov a slúžia pri rôznych akciách,
či sú to oslavy oslobodenia mesta, športové
podujatia i duchovné pobožnosti pri sv. hrobe, stavanie mája a pod. Poďakovala všetkým
členom a funkcionárom za ich obetavú a nezastupiteľnú prácu a pri tejto príležitosti odovzdala do rúk predsedu DHZ KNM Jaroslavovi Belkovi a veliteľovi DHZ KNM Miroslavovi
Kuricovi pamätný pohár pripomínajúci toto
výročie založenia zboru.
V príhovore pokračovali plk. Ing. Jaroslav Kapusniak z KR HaZZ Žilina, Tomáš Zamut, člen

(pokračovanie zo str. 1)
a Miroslav Kuric, veliteľ DHZ spolu s Jaroslavom Belkom, predsedom DHZ. Po sv. omši pokračoval sprievod mestom (fotograﬁa na titulnej strane), do kroku mu hrala Dychová hudba
Nová Kysučanka. V sprievode nechýbalo historické hasičské autor Tatra 26/30, ktoré počas
jazdy i trucovalo. Strojníci Štefan Belko spolu
s Jánom Kormanom chybu pohotovo odstránili a Tatra sa mohla ukázať pred občanmi pri
dome kultúry, kde všetci hostia i účastní sa zúčastnili osláv 140. výročia založenia DHZ.
V sále domu kultúry najskôr vystúpili tanečná skupina Terra a heligonkári Jarky Je-

PIETNA SPOMIENKA
V PARKU

Kvaliﬁkačné predpoklady: Úplné stredné
odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
akreditovanom podľa osobitného predpisu,
alebo absolvovanie akreditovaného kurzu
opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
V prípade záujmu kontaktujte pani Taranovú, číslo telefónu 041/420 41 80.

fyzickým osobám, t. j. osobám, ktorých osobné údaje sa
spracúvajú (§ 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.).
Zmeny v oblasti ochrany osobných údajov sa dotýkajú aj zverejňovania osobných údajov v našom mesačníku. Tak ako doteraz je možné zverejňovať osobné
údaje občanov (napríklad v inzercii, poďakovaniach,
spomienkach, jubileách ale aj v článkoch) na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby. Nová právna
úprava určuje aj nové podmienky pre poskytnutie
a získanie takéhoto súhlasu. Redakcia mesačníka reagovala na tieto zmeny vypracovaním nového textu
súhlasu so zverejnením osobných údajov ako súčasti
objednávky na zverejnenie v mesačníku.
Zároveň informujeme našich čitateľov, že bez udelenia
takéhoto súhlasu nie je možné zverejnenie osobných
údajov v našom mesačníku.
PhDr. Dušana Šinalová

prezídia DPO SR, kpt. Ján Martiška, predseda
ÚzV DPO KNM, Mgr. Stanislav Kozina, prednosta OÚ KNM ako i Mgr. Matej Fabšík, poslanec VÚC Žilina.
Nasledovalo slávnostné odovzdávanie ocenení a pamätných listov. V závere predseda DHZ
KNM Jaroslav Belko poďakoval všetkým účastníkom za ich prítomnosť ako i hosťom a účinkujúcim za ich kultúrny program a organizátorom
za zdarný priebeh celej oslavy, ktorá sa konala
za pekného slnečného počasia. Dovidenia na
okresnej súťaži Plameň 2018, ktorá sa bude
konať na futbalovom štadióne v Kysuckom Novom Meste 2. 6. 2018.
Ľudovít Hoch

zúčastnili predstavitelia mesta a podplukovník
a zároveň predseda Zväzu protifašistických bojovníkov Rastislav Majerčiak.
Počas druhej svetovej vojny zomrelo niekoľko desiatok našich vojakov. Pietna spomienka však bola
venovaná všetkým padlým vo vojne, vďaka ktorým
skončila táto krutosť. Je potrebné si túto udalosť
každoročne pripomínať, aby sme si zároveň pripomínali zmarené životy ľudí a aby sa už nikdy nekonali hrozné udalosti, ktoré so sebou vojna prináša.
D. Š.

„Bolo okolo 6 hodín a 30 minút, keď do mesta postúpili vojaci Červenej armády z Radole po bojoch
vo Vadičovskej doline. Začalo sa oslobodzovanie
Kysuckého Nového Mesta“ – takto začal úvod príhovoru zástupkyne primátora Ing. Jany Svrčkovej
v pondelok 30. apríla o 14.30 hod. v mestskom
parku. Konala sa tu pietna spomienka 73. výročia oslobodenia mesta. Slávnostného položenia
vencov k pamätnej tabuli sa v mestskom parku

Zvesti

môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva
opäť prinesie na svojom TV kanáli spoločnosť
Antechnet, s. r. o. Viac informácií a program
zasadnutia na webovej stránke mesta.
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ECHO MESIACA

Len otvorme oči… Pri stretnutí náhodných
priateľov sa väčšinou každý posťažuje, aké
ťažké obdobie prežíva, že stratil prácu, alebo málo platia, alebo je niekto v rodine chorý a deti sedia celé dni len pri počítačoch,
resp. mobiloch. Ale čo sú v živote naozajstne problémy? Nemáme sa tešiť z toho, že
akú takú prácu vôbec máme, že takmer
v každej rodine nejaké tie „choroby“ sú a že
naše deti nesedia pri počítači, ale chodia na
tanečný, hudobný, či športový krúžok a že
ich tam musíme voziť a že sa nám občas veľmi nechce… Ale koho deti sú tie úspešné re-

SPRAVODAJSTVO

POTEŠILI SRDCE I OKO
DIVÁKA
V piatok 20. apríla ponúkla ZUŠ KNM už
po ôsmykrát divákom v dome kultúry súťažnú prehliadku pod názvom Scénický tanec 2018. Na pódiu sa vystriedalo mnoho
skvelých tanečníkov z Ružomberka, Považskej Bystrice, Žiliny a iných miest.
Divákov nadchla vzrušujúca
atmosféra plná potlesku, zaujali aj pestré farby, účesy tanečníkov, štýlové kostýmy…
Napríklad dievčatá s tancom
Molekuly lásky prišli v modrých kombinézach, zaujali aj
Piráti z Karibiku či Ružový
panter.
A ako prebiehala samotná
súťaž? Na javisku sa striedali

OBROVSKÝ ÚSPECH
KYSUCKEJ MINIHÁDZANEJ
Predposledný májový víkend patril v Stupave minihádzanárom. Konal sa tu najväčší turnaj v tejto vekovej kategórii (ročníky
2007 – 2010) Playminihandball 2018. Pre
predstavu o impozantnosti tohto podujatia
uvediem niekoľko štatistík. Turnaj sa konal
v priebehu 3 dní v 2 halách, na 6 ihriskách

citátorky, speváčky, divadelníčky, tanečníčky, hudobníčky, športovkyne, či iné šikovne
deti? Na tak malé mesto musíme priznať,
že tých úspešných je stále dosť aj vďaka ľuďom, ktorí sa snažia ich do danej aktivity
čo najlepšie zasvätiť a ukázať im tú správnu
cestu životom. Nemusia byť všetky missky,
operné speváčky, herečky či olympioničky,
no hlavne, že sa niečomu venujú. A konkrétne, dievčatá ﬂorbalistky medzi ženami
(hoci niektoré majú 13–14 rokov) skončili
v najvyššej lige žien na 4. mieste a na nedávnych MS vo Švajčiarsku do 19 rokov boli
štyri dievčatá v zostave. Nie je to azda niečo výnimočné? Alebo stačí sa pozrieť každé

popoludnie na štadión, kde trénujú futbalisti od najmladších až po dospelákov, kde
i atléti „derú“ novú dráhu. Všetky tieto deti
predsa majú rodičov, ktorí chcú, aby i to ich
dieťa napredovalo, bolo úspešné a tešia sa
a podporujú ich. Vďaka! Otvorme oči a tešme sa i z malého úspechu, zo snahy ľudí
pomôcť dobrej veci a uvedomme si, že tá
čiara medzi úspechom a neúspechom, zdravím a chorobou je veľmi tenká. Naučme sa
radovať i z mála, nehľadať vo všetkom iba
negatíva a podporme každý troškou to, čo
vieme najlepšie a snáď potom bude všetko
lepšie. Len otvorme oči.
Ladislav Halama

sólové vystúpenia so skupinovým tancom
v rôznych vekových kategóriách a každá
choreograﬁa bola originálna. Porotu tvorili
skúsení taneční pedagógovia Mgr. art. Juraj
Jurík, Ing. Vanda Nováková a p. uč. Daniela
Strýčková.

Tanečníci zo ZUŠ KNM sa umiestnili takto:
1. miesto:
choreograﬁa 5 PM (vek. kategória 12–14 rokov, sólo, pedag. Zuzana Kubíniová)
3. miesto:
choreograﬁa Ružový panter (veková kategória 9-11 rokov, skupinový tanec, pedag. Miroslava Drndová)
2. miesto:
choreograﬁa Slip (veková kategória 15–18 rokov, skupinový tanec, pedag. Zuzana Kubíniová)
Našim žiačkam aj ich pedagógom srdečne
gratulujeme! Poďakovanie patrí aj Mgr. Jurajovi Čierňavovi – riaditeľovi MKŠS KNM
za ústretovosť a poskytnuté priestory a tanečnému oddelenie pod vedením p. uč. Miroslavy Drndovej za pomoc pri organizácii
celej súťaže.
Anna Gocoliaková

za účasti 92 družstiev z 27 klubov z 3 štátov. Viac ako 800 minihádzanárov odohralo 368 zápasov v 13 skupinách a 5 kategóriách. Na tomto športovom sviatku
sa zúčastnili aj MŠK KNM. Svoje dva tímy
postavil v najsilnejšej kategórii A1 (ročníky 2007 a 2008). B-tím, ktorý bol zložený
z hráčov 2008/2009, odohral svoje zápasy
v skupine B. V celkovom poradí síce obsadil
predposlednú priečku,
ale hráči sa nemajú začo
hanbiť, pretože oproti
starším hráčom sa na ihrisku nestratili a podali
dobré výkony. Prenikavý
úspech však zaznamenalo „áčko“, ktoré svoju
skupinu vyhralo a zabezpečilo si tým účasť
v nedeľnom semiﬁnále.
Chlapci a dievčatá v piatok v prvom zápase najskôr remizovali s tímom
Házená Velká Bystřice
(CZ) 7:7, aby sa potom

naladili na víťaznú vlnu, na ktorej sa viezli
až do konca bojov v základnej skupine. Ešte
v ten istý deň zdolali ŠKP Bratislava 17:1,
Házená Legata Hustopeče B 19:5 (CZ)
a v sobotu postupne HC Tatran Stupava
E 22:0, HC Tatran Stupava C 19:4, a HaO
Slovan Modra A 11:10. V nedeľnom semiﬁnále potom podľahli v susedskom derby
THA Martin 9:12 no bronzovú medailu si
už nedali vziať, keď v zápase o tretie miesto
zvíťazili nad českým TJ Sokol Velké Meziříčí 9:5. Celkovým víťazom sa nakoniec stal
chorvátsky RK Vučiči, ktorý o jediný gól
zdolal našich premožiteľov zo semiﬁnále.
Po vlaňajšom piatom mieste na Playminihandball 2017, je tohtoročné 3. miesto
ešte prenikavejším úspechom kysuckonovomestskej hádzanej. Začína sa pozitívne
prejavovať dlhoročná koncepčná a systematická práca s mládežou trénerského kolektívu v zložení Branislav Podolák, Michal
Tomasta, Pavol Kubala a Jozef Horka. Svoj
nemalý diel na výsledkoch majú i funkcionári, podporovatelia a rodičia.
Mário Janík
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PROJEKT OREŠNICE
(pokračovanie zo str. 1)
nej (Pinus nigra). Bolo úžasné sledovať ich
nadšenie z práce a vzájomnú spoluprácu
starších žiakov s mladšími.
Naše Orešnice nielenže pracovali na výsadbe, ale zároveň absolvovali projektové vyučovanie, keď priamo v prírode mohli vidieť
feromónové lapače so škodcami lykožrúta,
ktorý je príčinou masívneho odlesňovania.
Ing. Ján Vojtek im ukázal rozdiel medzi
lykožrútom smrekovým a lykožrútom severským, vysvetlil dôvody výrubu stromov,

spôsob, ako lesník dokáže zistiť, že na pohľad zdravý strom je už nakazený škodcom.
Ukázal im, kde sa pod kôrou nachádza lykožrút, kde kladie vajíčka a pod. Popritom
sme mohli sledovať rôzne živočíchy – srny,
jaštericu krátkohlavú, bystrušku ﬁalovú, salamandru škvrnitú. Žiaci nachádzali aj rastliny, ktoré sme určovali – veternicu hájnu,
záružlie močiarne, prvosienku jarnú, kysličku obyčajnú a i. Ďalej to boli aj stopy zvierat
(srnca, diviaka a jeleňa lesného). Na konci
práce čakala žiakov odmena v podobe vysadených stromčekov, dobrého pocitu z práce
a hlavne dobrej atmosféry, ktorá panovala

počas celého dňa. V najbližších týždňoch sa
do lesa Orešníc vrátime a žiaci skontrolujú,
koľko sadeníc sa ujalo a budú sa o ne starať.
A prečo sa skupina nazýva Orešnice?
Názov je odvodený od Orešnice perlavej
(Nucifraga caryocatactes), ktorá je povestná tým, že si robí zásoby orieškov. Stáva sa,
že ak má zásob dosť, na niektoré zásobárne
zabudne a zo zabudnutých semien vyrastú
statné stromy. Orešnice sa teda neúmyselne zapájajú do výsadby stromov, ktorých
semenami sa živia.
Mgr. Janka Cibulková,
Mgr. Zuzka Sládeková

uličky s grachtami. V kvetinovom parku
Keukenhof v jednotlivých častiach videli

rôzne kvetinové výstavy
a pokochali sa nádherne
rozkvitnutou záhradou
s viac ako 6 miliónmi cibuliek kvetov.
Posledný deň zájazdu bol
náročný. Strávili ho prehliadkou Amsterdamu. Videli brusiareň diamantov
Coster Diamonds, múzeum Riijsk, plávajúci kvetinový trh, námestie Damm,
múzeum A. Frankovej.
Najzaujímavejšia bola návšteva múzea voskových ﬁgurín M. Tussaud.
Mgr. Andrea Belancová

HOLANDSKO V KOCKE
Žiaci Spojenej školy v KNM navštívili
v apríli krajinu tulipánov Holandsko. Prvý
deň poznávacieho zájazdu strávili v Zaanse
Schans. Je to jedinečný skanzen veterných
mlynov, ktoré sú pozberané z celej krajiny.
Nachádza sa tu aj výrobňa drevákov, v ktorej mali možnosť vypočuť si zaujímavú
prednášku o ich výrobe spojenú s ukážkou.
Neskôr sa prepravili do dedinky Volendam,
kde absolvovali prehliadku syrárne, prezreli si výrobné priestory a ochutnali syry
s rôznymi príchuťami.
Ďalší deň si v meste Utrecht prezreli námestie s katedrálou a typické malebné

POMÁHALI
OBOJŽIVELNÍKOM
Všetci dobre vieme, aký veľký význam majú
pre prírodu obojživelníky. U nás sa vyskytuje viacero druhov týchto jedincov. Najmä žaby, teda bezchvosté obojživelníky, sú
však veľmi ohrozované ľudskou činnosťou,
a to konkrétne v čase kladenia vajíčok automobilovou dopravou. V tomto čase migrujú samičky na svoje liahniská. Podobná
situácia sa opakuje každoročne aj v Hornom Vadičove – Hájnice, v lokalite vodnej
nádrže. Jedince ropuchy bradavičnatej zimujú zahrabané v lístí v bukovej hore pod

ŠIKOVNÁ MALIARKA
Tak ako každý rok, tak i tento, sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina a Základné ľudské právo na život. Túto
súťaž organizuje Asociácia za život a rodinu.
Cieľom súťaže je zapojiť žiakov do vnímania
a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty
k nemu.
Spomedzi 850 výtvarných prác sa v kategórii 5.–9. ročník podarilo žiačke zo ZŠ Rudina
Chiare Pálfyovej získať krásne druhé miesto.
Chiara bola pozvaná do bratislavského Domu
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s CHKO Kysuce Evkou Pietorovou prenášať tieto jedince. Počas
jednej nedele sa nám podarilo
takto zachrániť okolo 930 kusov
ropuchy bradavičnatej. Úžasné!
Urobili sme veľmi dobrú vec pre
prírodu a zároveň sme sa dozvedeli zaujímavé skutočnosti o tejto milej žabke a jej spôsobe života. Príroda sa nám za to určite
poďakuje svojou úžasnou silou
a neskutočnou krásou.
J. Vaňková

Ľadonhorou a odtiaľ
v čase párenia, teda na
jar v období apríla (podľa počasia), putujú do
vody. Samozrejme, prekážkou im je cesta, po
ktorej chodia neustále
autá. Množstvo týchto
úžasných jedincov by
skončilo pod kolesami
týchto áut. A tak sme sa
my, žiaci ZŠ Nábrežná,
opäť zapojili a pomáhali spolu s botaničkou
Quo Vadis, kde jej
bola slávnostné odovzdaná cena v hodno-

te 100 € a diplom. Jej dielo z názvom Rodina
je práve v tomto dome vystavené.
Ing. Jana Špiriaková

PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE
Tajomstvo atramentu je názov literárnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Do súťaže sa môže zapojiť každý so svojim príbehom alebo poéziou vo veku od 15 rokov. Autor môže
do súťaže zaslať len jeden poetický, resp. prozaický útvar v rozsahu maximálne 10 normostrán. Prihláška do súťaže a súťažné práce sa zasielajú
v elektronickej verzii, poštou alebo osobne. Uzávierka je 16. júla 2018.
Viac informácií na webovej stránke mesta alebo e-mail:
iveta.stetinova@vuczilina.sk, www.kulturnekysuce.sk
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TANCOVALA A SPIEVALA
CELÁ ŠKÔLKA
Od pondelka až do piatku Materská škola
na Ulici 9. žila v duchu spevu, hudby a tanca. Deti vo veku od 3 – 6 rokov si spríjemňovali predpoludnie programom vonku
na tribúne, v ktorom prezentovali medzi
sebou všetko, čo sa počas školského roka
naučili v rámci vzdelávacích oblastí Pohyb
a zdravie, Hudobná výchova a hudobné hry
pod názvom: „Tancuje a spieva celá materská škola.“
Deti oblečené v krojoch, v tylových sukničkách s využitím rôznych rekvizít predviedli
svoje spevácke, pohybové zručnosti a tanečné kroky a nie len to, ale aj odvahu,
statočnosť, kreatívnosť a sociálne cítenie

predstúpiť pred stovku detí a zároveň potleskom oceniť vystupujúcich kamarátov.
Stredajšie dopoludnie nám spríjemnili artisti z Ukrajiny. To bola paráda! Videli sme

deťom priblížili poznatky o planétach a hviezdach. Na záver na školskom dvore pomocou prenosného
ďalekohľadu ukázali deťom slniečko. Predškolákom sa táto udalosť
veľmi páčila a tešia sa na ďalšiu
cestu vesmírom.
Barbora Sucháňová

NÁVŠTEVA Z HVEZDÁRNE

ŠKOLSTVO

Dňa 18. 4. 2018 do MŠ Komenského zavítali pracovníčky z Kysuckej hvezdárne
KNM. Pripravili si pre predškolákov z 5.,
6. a 1.A triedy zaujímavý program. Najskôr
deťom porozprávali rozprávku o Jankovi
a Marienke, ktorí leteli do vesmíru. Potom

deťom pútavou a zábavnou formou priblížil
život stromov od semienka až po dospelé
stromy. Deti napodobňovali pohybom rast

stromov, hľadali šišky, semienka,
vyhľadávali mladé listnaté i ihličnaté stromčeky. Najviac ich bavila hra na vtáčiky a ich hniezda,
keď „vtáčiky“ vybiehali z hniezda
a pre svoje „mláďatká“ zháňali potravu – cukríky. Po namáhavom
„hľadaní potravy“ si dožičili odpočinok, keď sa posilnili ozajstnou
desiatou zo svojich ruksačikov.
Na záver ujo lesník rozdal deťom
pexeso lesných zvierat. Pre mnohé deti bola táto túra únavná,
preto nečudo, že po návrate do škôlky im
chutný obed rýchlo zmizol z taniera.
Dagmar Škulcová

sa nám postaral zamestnanec MKŠS, začo
mu ďakujeme. Kuchyňa zabezpečila občerstvenie – pitný režim a krojované dievčatá

roznášali v košíčkoch koláčiky, ktoré na túto príležitosť napiekli kuchárky. V závere slávnosti
bola každá mamička obdarovaná vlastnoručne
zhotoveným darčekom
svojho dieťaťa. Nezabudli sme ani na matky
obyvateľky ZpSaDSS na
Ulici Štúrovej, kde sa tiež
deti predstavili svojím
kultúrnym programom.
Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za prípravu
a priebeh vydarenej slávnosti.
A. Slivková

ŠKÔLKARI V LESE
„Kedy tam už budeme?“ znela najčastejšie
otázka detí z MŠ Litovelská v KNM, keď
sa dňa 27. 4. 2018 vybrali na turistickú
vychádzku, ktorá bola plánovaná v rámci
environmentálnej výchovy v apríli – Mesiaci lesov. Ráno bolo slniečko ešte skúpe
na teplé slnečné lúče, ale keď videlo predškolákov, ako nedočkavo kráčajú smerom
k vodárni, rozhodlo sa deti potešiť a začalo pekne hriať. Pre deti bol cieľ cesty nový,
neznámy, preto sa živo zaujímali o trasu
cesty a jej okolie. Nad vodárňou nás čakal
lesník, Ing. Ján Vojtek, ktorý sa ujal ďalšieho sprievodu. Voviedol nás do lesa, kde

DEŇ MATIEK
S najkrajším mesiacom v roku sa spája aj
sviatok Dňa matiek, kedy oslavujeme naše
mamy, staré mamy a za ich dobrotu, láskavosť, obetavosť im vyjadrujeme vďaku.
Oslavy v MŠ 9. mája sa konali 3 dni na vyzdobenej tribúne na školskom dvore, hoci
nás niekedy nepriaznivé počasie poslalo
do tried. Deti počas týchto dní vyjadrovali
lásku a úctu svojim mamičkám básňami,
piesňami, tančekmi. Úvodné a záverečné slová patrili riaditeľke materskej školy
PhDr. Elene Gavlákovej. Rodičia sa vždy
zúčastnili v hojnom počte a mohli len žasnúť, čo sa ich deti v MŠ naučili a tu na javisku to predviedli, ktoré nám v rámci dobrej
spolupráce prepožičalo MKŠS. O hudbu

žonglérov, parádne kúzla a extra
veľké bubliny. Deti sa spolupodieľali na artistických číslach
a tancoch. V závere si všetci zatancovali na obľúbenú pieseň
Macko Gumi, Gumi… Veď hudba
a spev je pre dieťa v materskej
škole zdrojom radosti, sebavyjadrenia, spoluutvára atmosféru
pohody, duševného a telesného
uvoľnenia. Na zábavno–tanečnom programe sa spolupodieľali
všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Veď pieseň, hudba, tanec a dobrá nálada pôsobí ako liek pre všetkých malých i veľkých.
PhDr. Elena Gavláková
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KYSUČANIA POSTAVILI MÁJ
Hoci už niekoľko týždňov to na Slovensku
nevyzeralo na jar, ale priam na leto, poobedie
pred začiatkom mesiaca máj, bolo venované
stavaniu symbolu jari. V dávnej minulosti
národy nosili po dedine za spevu a tanca zdobené stromčeky na znak víťazstva jari nad
zimou. Dnes je máj aj symbolom lásky, lebo
sa začal stavať pred domami na vydaj súcich
dievok.
Aj mesto KNM si každoročne pripomína túto
ľudovú tradíciu stavaním niekoľkých májov.
Ten prvý sa vztýčil v pondelok poobede na
Námestí slobody. Členovia folklórneho súboru Jedľovina veselo spievali ľudové piesne,

PRVÝ MÁJ
JE SVIATKOM PRÁCE
Áno, mnohí si pamätáme dlhé sprievody
alegorických vozov a ľudí, ktoré prechádzali
mestom počas osláv práce. Účastníci sprievodu mávali mávačkami, na vozoch boli
zavesené rôzne transparenty s pozitívnymi heslami a na tribúnach stáli predstavitelia vtedajšej správy a strany.
Avšak aj dnešné oslavy 1. mája sú veselé
a živé. Svedčí o tom vysoká účasť obyvateľov pri sprievode. Ten i tento rok
tvorili mažoretky zo súboru Asanka,
hudobne ich sprevádzala dychová hudba
Nová Kysučanka. Nechýbal ani hosť zo

PRÍBEHY NAPÍSANÉ
V LETOKRUHOCH
Mestská knižnica KNM sa znova s radosťou
zapojila do kampane Les ukrytý v knihe. Témou v poradí ôsmeho ročníka
projektu boli Príbehy napísané
v letokruhoch.
Podstatou nadšenia organizovať podujatie zo strany
knižnice je pravdepodobne
aj výborná spolupráca s lesným pedagógom Ing. Jánom
Vojtekom. Na pôde mestskej
knižnice sa vystriedala takmer
60 detí zo základných škôl,

BESEDA O CHLASTE
Démon chlast. To je názov knihy, ktorej autorom je slovenský herec a moderátor Johny
Peťko. Autor knihy vo štvrtok 10. 5. zavítal
do Mládežníckej klubovne YC v KNM, aby
účastníkom porozprával o svojich osobných
skúsenostiach zo života s alkoholom.
Azda každý z nás pozná niekoho vo svojom
okolí, či dokonca v rodine, kto má problémy
s alkoholom. Johny Peťko ponúkol na besede
možnosť pozrieť sa na tento problém práve
z opačnej strany, teda pohľadom niekoho, kto
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dievčence v krojoch zdobili
zelený stromček a chlapi
sa zapreli do dlhej žŕdky.
Všetko spolu malo úžasnú
atmosféru, a tak nečudo, že
na námestie prišli stovky
ľudí pozrieť sa na stavanie
mája. Napínavú chvíľu, či
sa to chlapom nakoniec podarí, prežívali deti i dospelí.
Podarilo sa, a symbol jari
a lásky tešil obyvateľov až
do konca mesiaca máj.
Celá spoločnosť sa následne vybrala postaviť ďalší stromček na sídlisko Kamence. V tej chvíli sa na jarnú sláv-

nosť chystali i v Dubí. Tu
mládež nezabudla ani na
typickú fľašu pálenky, ktorú zavesili pod vrchol. Za
veselého spevu postavili
máj. Celú udalosť Dubania
zakončili majálesom, ktorý pri komunitnom centre
Zvonica trval do polnoci.
Podujatie
organizovalo
OZ Dubie.
V meste ste sa mohli
stretnúť i s ďalšími májmi,
jeden si postavili seniori
z CSS Kamence a druhý deti z MŠ 9. mája.
D. Š.

zahraničia poľská dychovka mladých Paraﬁalna orkiestra Deta „Barka“ u Žabnicy.
Sprievod tiahol od domu kultúry po Belanského ulici až na námestie. Tu na tribúne sa
prítomným prihovorila zástupkyňa primáto-

ra Ing. Jana Svrčková, ktorá vo svojom príhovore pripomenula historické udalosti, ktoré
sa odohrali pred 132 rokmi v Amerike. Robotníci štrajkovali za osemhodinový pracovný
čas a lepšie pracovné podmienky. Túto krvavú udalosť si pripomíname od roku
1889, keď v Paríži sa 1. máj ustanovil za medzinárodný sviatok práce.
Následne v kultúrnom programe si
spoločne zahrali obe kapely, tá naša,
Nová Kysučanka, pridala aj slovenskú hymnu. Nasledovali vystúpenia
mažoretiek a záver patril koncertu
kapely z Poľska.
D. Š.

ktoré absolvovali niekoľkobodový program
v priaznivom počasí v záhrade za knižnicou.
Po úvodnom privítaní zo strany lesného pedagóga nasledovalo krátke zoznámenie pomocou klbka. Každý,
kto rozmotané klbko
chytil, zodpovedal na
otázku, aké miesta
pozná v ČR. Po zodpovedaní otázky klbko
hodil spolužiakovi, tak
vznikla špagátová sieť
pripomínajúca prierez
kmeňa stromu s letokruhmi. Deti veľmi za-

ujala aj činnosť, kedy mali možnosť spočítať
letokruhy na odrezanom kmeni stromu. Triedili aj české názvy stromov, rastlín a zvierat
od slovenských a s pomocou dokázali spárovať české a slovenské výrazy. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia býva čítanie príbehu.
Čítalo sa z knihy Kremienok a Chocholúšik
od Václava Čtvrtka. Nasledovalo spoločné
vypracovanie pracovného listu a rodostromu.
Knihovníčky deťom pripravili tvorbu vlastných príbehov v letokruhoch. Do pripravených
predtlačených letokruhov deti vpísali vlastný
životopis. Tie najkrajšie a najlepšie napísané
boli odmenené trendovými odznakmi.
J. Hrubá

sa s alkoholizmom osobne potýka väčšinu svojho
života. Účastníkom besedy vyrozprával svoj neuveriteľný príbeh, ktorý
má slúžiť ako varovanie
všetkým. Mal obdobia,
keď dokázal niekoľko mesiacov nepiť, ale zakaždým sa k alkoholu vrátil.
Dokopy sa tri razy pokúsil o samovraždu, zakaždým ho, našťastie, niekto zachránil. Johny
si napokon povedal, že pravdepodobne má na

tejto zemi ešte nejaké poslanie
a rozhodol sa pomáhať s týmto
problémom aj iným. Besedy,
ktoré organizuje, majú v prvom rade pomôcť alkoholikom
a ich blízkym, zároveň sú však
akousi formou terapie aj pre
samotného Johnyho Peťka.
Kniha Démon chlast I. mapuje
jeho život do 19. roku, pričom
autor má v pláne napísať ešte ďalšie dve časti.
Knihu nájdete i vo fonde mestskej knižnice.
Erika Kučáková
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SPOMIENKY
7. júna si pripomenieme 10. výročie úmrtia
Justína ŠKORVAGU
Vyprosujeme mu večný pokoj,
v našich srdciach je neustále s nami.
S úctou a vďakou spomínajú manželka,
synovia, vnučka a celá rodina.

Dňa 14. 6. 2018 si pripomenieme 5. 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.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

O návrat Tvoj občas prosíme,
v srdci Ťa stále nosíme.
Aj keď nikdy Ťa späť už nemôžeme mať,
vždy budeme na Teba s láskou spomínať.
Dňa 2. 6. 2018 si pripomenieme 4. smutné
výročie úmrtia
Anny SALÁTOVEJ z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Ten, kto ho poznal, spomenie si
a ten, kto si ho vážil, nezabudne.
Dňa 11. 6. 2018 si pripomenieme 7. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starký a prastarký
Jozef VLČEK z Oškerdy
Nikdy sa nedá zabudnúť, stále si s nami
v našich srdciach a spomienkach.
S láskou a úctou spomína manželka Oľga
a dcéra Lenka s rodinou.
Aj keď čas beží ako voda,
zabudnúť na Teba ani na hodinu sa nedá.
Zaplakali oči, srdce puklo bôľom,
keď sme Ti, otecko náš, museli dať zbohom.
Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
na neslušskom cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 15. 6. 2018 si pripomenieme 13. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, syn, švagor, brat a dedko
Adam ŠULGAN z Kysuckého Nového Mesta.
Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína celá
rodina.
Prinášame biele ruže, majú biele lupienky,
my sme do nich vložili všetky naše spomienky.
Dňa 20. 6. si pripomenieme 7. výročie
rozlúčky s našou milovanou
Jaroslavou KOCÚROVOU
S láskou a úctou spomínajú manžel Martin,
deti Martin, Mirko, Marika a Katka
s rodinami.

Dňa 14. júna 2018 uplynie rok, čo nás navždy
opustila naša mama, babka, svokra
Mária BUCHOVÁ
V našich srdciach ostáva navždy a ďakujeme
všetkým, ktorí ste na ňu nezabudli a spolu
s nami s láskou spomínate.

Dňa 27. 6. 2018 uplynú 2 smutné roky, čo
nás navždy opustila naša milovaná maminka,
babka a teta
Anna BOJKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária
a Elena, synovia Milan a Jozef s rodinami.
Navždy zostane v našich spomienkach
a srdciach
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Dňa 3. 6. 2018 si pripomenieme 5. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš manžel,
otec, starý otec, brat, švagor, svokor, krstný
otec
Štefan HVOLKA z Budatínskej Lehoty
Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienka na Teba ostáva v nás.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Osud Vám nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budete stále žiť.
Ako Vám z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám budete chýbať do konca života.
Dňa 15. 3. sme s pripomenuli 29. výročie
úmrtia nášho otca a dedka
Jozefa MIKULU
a zároveň si 28. 7. pripomenieme 18. výročie
úmrtia našej mamy a babky
Betky MIKULOVEJ z Kysuckého Nového
Mesta
Spomína celá rodina.

Dňa 7. 6. si pripomenieme 15. výročie úmrtia
našej manželky a matky
Marcely VALÁŠKOVEJ, rod. Hrnkovej
z Kysuckého Nového Mesto
S láskou spomínajú manžel, dcéry Miroslava,
Marcela a syn Daniel s rodinami.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajú všetkých, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 10. 4. 2018 vo veku 67 rokov navždy
dotĺklo srdce našej drahej manželky, mamy,
starej mamy, sestry, švagrinej, krstnej mamy
a sesternice
Ireny BAJÁNKOVEJ
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
známym, susedom za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku
vdp. Dekanovi Holbičkovi a pohrebnej službe.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Ján RAČKO
Jozef JAROŠ
Milan KUBALA
Mgr. Emília HUSÁRIKOVÁ
Peter ŠTEINIGER
Margita PLEVKOVÁ
Ladislav ŠKORVAGA

Lukáš Zelienka, Adam Palkov, Matej Žabka, Jakub Balek,
Mia Poláčková, Oliver Jalovičár, Matias Židek, Simona Jablonská,
Matej Laš, Dorota Belicová, Júlia Vyletelová, Kristína Ševecová,
Andrej Pravda, Nikola Plevková, Markus Štross, Eliška Pánková,
Lýdia Kissová, Šimon Dvorský, Veronika Hollá, Oliver Tvrdý

MANŽELSTVO UZAVRELI
Alessandro De Carlo a Andrea Viskupičová
Adrián Cudrák a Katarína Harvanová
Michal Noge a Kristína Jancová
Ľuboš Damaška a Anna Gajdošová
Michal Jedinák a Mária Masarcová
Mgr. Štefan Kopač a Jana Jánošíková
Štefan Jakubík a Silvia Pavlusová
Samuel Tines a Eva Krišicová
Jozef Červenec a Stanislava Mateášová

BLAHOŽELANIE
6. 6. 2018 sa dožije krásnych 80. narodenín
Vlasta SÝKOROVÁ z KNM
Tvoj život nech je plný šťastia, zdravia,
dobrých ľudí,
nech Ťa láska ráno budí.
Nech je s Tebou, koho ľúbiš,
maj vždy, po čom túžiš.
Všetko najlepšie želajú dcéry s manželmi,
vnúčatá a pravnúčatá.

Nepozeraj, mamička, spiatky,
teš sa z krásnej osemdesiatky.
Nech krásne spomienky sa k Tebe vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň
dá Ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Ti vždy len šťastný krok.
Nech Tvoja duša stále rastie,
nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie.
Dňa 22. 6. 2018 sa dožíva krásneho životného
jubilea 80 rokov naša drahá mama, babka,
prababka
Mária GRISOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
Oslávenkyni všetko najlepšie prajú dcéry
a syn s rodinami, vnúčatá s rodinami,
pravnúčatá a ostatná rodina.

Zároveň si pripomíname 9. 6. 2018 už
8. výročie úmrtia
Miroslava SÝKORU, manžela a otca.
S úctou spomíname.

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
2. 6. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

3. 6. 2018

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

9. 6. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

10. 6. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

16. 6. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17. 6. 2018

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

23. 6. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24. 6. 2018

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

30. 6. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1. 7. 2018

Zvesti

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

71 rokov
67 rokov
82 rokov
70 rokov
59 rokov
86 rokov
86 rokov

NARODENIE DETÍ

Ing. Milan ČAPRNDA, PhD.
nás vo veku 76 rokov, dňa 2. mája 2018,
navždy opustil.

SOBOTA

†
†
†
†
†
†
†

INZERCIA
 Ponuka práce – výroba betónových výrobkov. Mzda 5 €/hod.
Telefónne číslo: 0905/857 731
 Dám do prenájmu 1-izbový byt v KNM. Kontakt: 0948/466 085
 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 cene záhradné
náradie.
Cena dohodou. Informácie: 0910/793 390

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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POĎAKOVANIE

i
Správne znenie tajničky z čísla 5/2018 znie:
„… ktorý sa zaujíma iba o seba.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Michal Lovas, Štúrova 1167,
KNM – 6,00 €, 2. Mgr. Jarmila Púčková,
Sládkovičova 1232, KNM – 5,00 €,
3. Ivana Piščeková, Budatínska Lehooko siku,
Obyčajní
Io, loran,
ľudia
libri, teak,
(skr.)
Salem
orgán
zraku
ázijského
jeleňa

EČV
Krupiny

obluda

ta 184 – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom
mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný
deň. Správne znenie tajničky z čísla 6/2018
spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľpriehľadná Jupiterov
hmota
mesiac

Kentucky
State
Police
(skr.)

2. časť
behom
absolvoval tajničky

odťal

stúpenec
stoicizmu

predsunuté
veliteľské
stanovište
pera
(bás.)

1. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

skej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 6. 2018.

písmeno

autor
krížovky: postupne
Jaroslav
urob
Jablonský

hliník
(zn.)
3. časť
tajničky

dámsky
plášť
systém
navigácie
knihy,
po latinsky
Ludolfovo
číslo

meno
speváka
Haberu
opica
(zried.)
zvyšky
stromov

blanokrídly
hmyz

tropický
strom
Bratisl. hud.
slávnosti

historka

Rhode
Island

metal
(skr.)

ibidem
(skr.)

Oľga
(dom.)

4. časť
tajničky

bubon,
po česky

americké
mesto

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



rozum

Hugo: Slovo má … dokončenie v tajničke krížovky

6


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

6

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 5/2018 znie: „košieľka“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Sabinka Sedliaková,
Komenského 1140, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod.
do 17.00 hod., najneskôr do 30. 6. 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 20. 6. 2018,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

S
S
S
S
S
S
S
S

1. Nástroj na sekanie.
2. Cicavce s chobotmi.
3. Sklonenie.
4. Výlučok slinných žliaz.
5. Obyvateľka Srbska.
6. Drevina s kmeňom.
7. Sníčky.
8. Dravý vták.

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

Zvesti
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ASANKY ODŠTARTOVALI
SEZÓNU ÚSPEŠNE
(pokračovanie zo str. 1)

RYBÁRI OTVORILI SEZÓNU
Prvý májový víkend sa na priehrade
Neslušanka konali rybárske preteky O pohár predsedu miestnej organizácie. Ako tradične na týchto jarných pretekoch sa chytali kapry. Rybárom sa bodovali iba tie nad
45 cm. Za kapra, ktorý nedosahoval túto
mieru, rybár získal iba 5 bodov. Napriek
tomu, že pre rybárov nebolo to pravé počasie, mali sme totižto krásne horúco, nachytalo sa rekordné množstvo rýb. Okrem
kaprov sa nachytali aj pleskáče, liene, karasy či pstruhy dúhové. Zaujímavosťou bol
však úlovok zubáč, ktorý napriek tomu, že

5. až 6. mája 2018. Medzi narastajúcou konkurenciou, ktorú tvorilo 33 súborov z celého
Slovenska, dievčatá ukázali, že aj naďalej patria medzi slovenskú špičku a z MSR
si odniesli tieto tituly:
2× titul Majster Slovenska – VF mix
junior, mini ﬂag senior
3× titul I. Vicemajster Slovenska – VF mix senior, mini kadet baton, sólo baton senior
3× titul II. Vicemajster Slovenska – VF baton senior, mini baton
senior, mini mix senior

Ozvláštnením tohtoročných majstrovstiev
bola premiéra hymny mažoretiek a bohatý
sprievodný program, napr. koncert Dominiky
Mirgovej, bubnová show alebo komentovaný
live prenos z celej súťaže.
Veľká vďaka patrí všetkým mažoretkám za skvelé výkony, rodičom a fanúšikom za ich podporu.
Ďakujeme aj mestu KNM, Mestskému kultúrno-športovému stredisku a všetkým sponzorom.
Dosiahnuté umiestnenia posúvajú mažoretky
Asanka na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú
konať v dňoch 5. až 8. júla 2018 v Prahe.
vedúce súboru
foto: archív Asanka

je to vyslovený
dravec, zabral
na zrnko zaváranej kukurice.
Pre chytajúcich
rybárov bolo
zabezpečené aj
občerstvenie
v podobe výborného guľášu.
Dospelí rybári
spolu chytili 603 kaprov. Víťazom sa stal
Peter Lašo, ktorý chytil 31 kaprov, pred
Františkom Malíkom s 27 kaprami a tretie

miesto si zabezpečil
Pavol Badura s úlovkom 22 kaprov.
Medzi deťmi, ktoré spolu ulovili
199 kaprov, si cenu
za prvé miesto odniesol Damián Haluza, ulovil 17 kaprov.
Na druhom mieste
skončil Dávid Kováč
s ôsmimi a na treťom
Dominik Chachula so siedmimi kaprami.
Marián Mihalda

U VÁS DOMA
OPATROVANIE A STAROSTLIVOSŤ S LÁSKOU
Aj slovenský občan má právo, aby bolo oňho dobre postarané. Preto sme tu, aby sme mu pomohli v jeho situácii, či už
s domácnosťou, starostlivosťou alebo opatrovaním. Vy a vaši rodinní príslušníci rozhodujú o druhu a rozsahu našich
služieb. Od zopár hodín mesačne až po 24 hodín denne: sme tu pre vás kedykoľvek nás potrebujete – aj dočasne počas
prázdnin, po pobyte v nemocnici alebo počas akútneho ochorenia.

Riadime sa Vašimi želaniami
•
•
•
•
•
•

Hodinové opatrovanie
Denné / nočné opatrovanie
24-hodinové opatrovanie
Krátkodobá starostlivosť
Pomoc v domácnosti
Podpora pre rodinných
príslušníkov

Radi sa prispôsobíme
vašim individuálnym
potrebám

Kontakt: 24 Stundenhilfe Anna s. r. o.
1. mája 282
024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel.: 0948/116 557
0903/116 557

E-mail: info@24stundenhilfe.net

www.24stundenhilfe.net
INZP 5/18
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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

1. – 30. 6. 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 júni vystavuje Zuzana Chúrová.

4. 6. 2018, 9.30 h.
Mestská knižnica KNM
Celé Slovensko číta deťom
Štvrtý týždeň čítania deťom na Slovensku.
Heslo aktivity: Poď, budem Ti čítať! Patronát nad podujatím prevzal prezident SR
Andrej Kiska. Hosťom výtvarníčka Katarína Prídavková.

15. 4. – 21. 6. 2018
Kaštieľ Radoľa
Letci na dvoch krídlach
Výstava zo zoologických a entomologických zbierok SMOPaJ Liptovský Mikuláš.

KULTÚRNE SPEKTRUM

ČÍTAJME DEŤOM 20 MINÚT KAŽDÝ DEŇ!

1. 5. – 4. 6. 2018
Mestská knižnica KNM
Hlasujte za projekt
Klub Magnus
Hlasujte v TESCO predajniach v Žiline za projekt Klub Magnus – gamiﬁkácia v knižnici.
2. – 3. 6. 2018
Kysucké Himaláje
15. ročník prechodu Kysuckými Himalájami nonstop. Po trase treba zdolať 14 kysuckých vrcholov, ktoré sa svojou nadmorskou
výškou v decimetroch približujú skutočnej
výške himalájskych osemtisícoviek.
3. 6. 2018
Námestie slobody
Medzinárodný deň detí
13.00 h. Cesta rozprávkovým mestom –
Centrum voľného času v KNM
14.00 h. Pop koncert – ZUŠ KNM
15.30 h. Guliverov denník – Divadlo Hotel
Mária
V prípade nepriaznivého počasia sa divadelné predstavenie uskutoční v dome kultúry. Vstup zdarma.

KAŽDÝ DEŇ BUDE O ZÁŽITOK KRAJŠÍ.

6. 6. 2018, 16.00 h.
Koncertná sála ZUŠ
Kysucké talenty
Ocenenie a koncert najúspešnejších žiakov
ZUŠ KNM v školskom roku 2016/2017.
8. 6. 2018, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
16. 6. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov – Zuzana Papíková, Vladimír Papík,
Pavol Zátek, František Tulec – vás pobaví
divadelno-improvizačným predstavením.
Predstavenie je určené osobám starším ako
18 rokov.
vstupné: 5 €

17. 6. 2018
Malá Fatra
Turistika na Veľký a Malý Rozsutec, Diery.

22. – 23. 6. 2018
Slovenský raj
Turistika na Veľký Kyseľ – ferrata a Hrabušice.
23. 6. 2018, 8.00
Schaeﬄer Čuhársky Streetball
Čuhársky Streetball je 8. ročník Streetballu
proti rakovine. Informácie a prihlasovanie:
www.sbpr.sk
27. 6. 2018, 10.00 h.
Námestie slobody
Hug Day
Celosvetový projekt
s názvom Hug Day
už i v našom meste.
Získajte i vy objatie
zadarmo. Organizuje YCčko.
30. 6. 2018
Dievčenský výstup
Turistika Zvolen a Malý Zvolen.
PRIPRAVUJEME
1. 7. 2018, 17.00 h.
Námestie slobody
Otvorenie Kysuckého kultúrneho leta
Vystúpia mažoretky Asanka a dychová
hudba Nová Kysučanka.
1. 7. – 23. 9. 2018
Kaštieľ Radoľa
Sklený svet
Výstava sklených výrobkov a dekorácií z tvorby sklára Petra Dolinaja z Valašskej Belej.
20. 7. 2018, 11.00 – 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Burza kníh
Tretia burza kníh v našom meste, ktorá sa
uskutoční v priechode budovy na prízemí.
Ak chcete predávať, stačí sa nahlásiť v knižnici do 18. 7. 2018, stôl na
knihy poskytneme zdarma.
Ak chcete kupovať, vyberte si
z ponuky:-)
28. – 29. 7. 2018
Jakubovské hody
Tradičné trhy, atrakcie, zábava a bohatý
program.
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