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HURÁ, PRÁZDNINY!
Takýmto pokrikom opúšťali žiaci školské brány v posledný júnový piatok
s vysvedčeniami v ruke. Ale čo tomuto dňu predchádzalo? Desať mesiacov
usilovnej práce v škole, horlivé učenie,
písanie testov či školský výlet. Preto sú
najbližšie dva mesiace pre deti, žiakov,
študentov a pedagógov zaslúženou odmenou.
Prajem Vám, milí učitelia, žiaci a študenti, príjemné prežitie letných prázdnin. Želám Vám, aby ste si oddýchli
od školských povinností, navštívili zaujímavé miesta na Slovensku i v zahraničí a priniesli si z dovoleniek množstvo
úžasných zážitkov a spomienok. Aby
ste nasledujúci školský rok začali s novou energiu a chuťou.

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
S LITERATÚROU

SAMUEL MAJSTROM
SLOVENSKA

Dve celoslovenské kampane a jedno
vyhodnotenie celoročnej súťaže čakalo na žiakov na konci školského roka
v knižnici.
Po desiatykrát sa konal čitateľský maratón Čítajme si…, ktorý je zároveň pokusom o slovenský rekord. Počet čítajúcich
v knižnici sa vyšplhať na 229 zúčast-

V sobotu 2. júna 2018 sa v Tenisovej
hale v Lieskovci (pri Zvolene) konali
Majstrovstvá Slovenska žiakov v džude. Klub Budokan Zvolen pripravil
pre účastníkov výborné podmienky
a na štyroch tatami bojovalo 280 džudistov zo 40 klubov o tituly a medaily.
Klub Judo San KNM mal v súťaži len
jedného zástupcu, ale ten sa medzi

viac na str. 5

viac na str. 11

Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO
Dňa 14. júna 2018 bolo na rokovaní MsZ
schválené Všeobecne záväzné nariadenie
o dočasnom platenom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
Mesta Kysucké Nové Mesto pred poliklinikou. Dôvodom takéhoto riešenia je niekoľkoročná zlá statická dopravná situácia v priestore medzi dvoma budovami
uvedenej polikliniky. V tomto roku došlo k rekonštrukcii celého predmetného
priestoru v areáli polikliniky. Uvedená
rekonštrukcia bola ﬁnancovaná združenými ﬁnančnými prostriedkami Mesta KNM
a ŽSK. V nariadení sa schválila bezplatne
prvá pol hodina parkovania. Po tomto čase
každá začatá pol hodina bude spoplatnená
20 centami.
Vjazd do zóny so závorovým systémom,
na parkovisko pred poliklinikou je vozidlu
umožnený potom, čo jeho vodič stlačí príslušné tlačidlo na ovládacom zariadení závory na vjazde do zóny a prevezme z tohto
zariadenia vstupný parkovací lístok ako
doklad o čase vjazdu do tohto priestoru.
Tento lístok by vodič vozidla nemal nechávať vo vozidle, ale mal by si ho zobrať
so sebou, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. V zóne so závorovým systémom je
vodičovi vozidla umožnené po ľubovoľnú
dobu dočasné parkovanie vozidla na voľnom parkovacom mieste, okrem parkovacích miest, ktoré sú dopravnou značkou
vyhradené pre iné vozidlá.
Úhradu je platiteľ povinný zaplatiť pred
opustením zóny so závorovým systémom v parkovacom termináli, ktorý bude
umiestnený pri blízkej lekárni. Parkovacie
miesto, kde mal vozidlo zaparkované, však
opustí až keď uhradí parkovné. To preto,
aby pred závorou nezdržoval premáv-

ku. Systém bude spustený od 1. 8. 2018
odkedy začína účinnosť nariadenia. Výška
úhrady je závislá od doby zotrvania vozidla
v zóne so závorovým systémom, ktorá sa
počíta po 30 minútach parkovania vozidla.
Do 30 minút je parkovanie bezplatné. Výjazd zo zóny so závorovým systémom je
vozidlu umožnený potom, čo jeho vodič
vloží do ovládacieho zariadenia závory
výstupný lístok, vydaný v spomínanom
termináli po zaplatení úhrady. V prípade,
ak platiteľ úhrady stratí vstupný alebo výstupný parkovací lístok zo zóny so závorovým systémom, je povinný podľa pokynov
na parkovacom termináli zakúpiť si v ňom
náhradný výstupný lístok, ktorý umožní
výjazd vozidla zo zóny so závorovým systémom. Cena tohto lístka bude vo výške
celodenného parkovného.
Lekárom, zdravotným sestrám a ďalším
osobám, ktoré vykonávajú pracovnú činnosť v niektorej z budov polikliniky, budú
na základe ich žiadosti vydané čipové
parkovacie karty za ročnú úhradu 50 €.
Okrem toho im budú vydané neprenosné
parkovacie karty, na ktorej sa poznačia
dve evidenčné čísla motorových vozidiel,
ktoré uvedú vo svojej žiadosti a ktoré ich
budú oprávňovať parkovať svoje motoro-

vé vozidlá na vyhradených parkovacích
miestach, nachádzajúcich sa pri každej
budove polikliniky alebo na inom ľubovoľnom parkovacom mieste v zóne so závorovým systémom. Vodič je povinný
neprenosnú parkovaciu kartu umiestniť
za predné sklo vozidla na viditeľné miesto
tak, aby údaje na tejto karte boli čitateľné
z vonkajšej strany vozidla, a to bezodkladne po zastavení vozidla na platenom parkovacom mieste.
Parkovacie čipové karty budú vydané
za sumu výrobných nákladov aj pre Slovenskú poštu, a. s., prevádzka KNM a vozidlám
súkromnej ﬁrmy LAURIN MEDICA, s. r. o.
Tieto vozidlá nebudú môcť bezplatne využívať vyznačené parkovacie miesta, ale
iba vlastné parkovacie miesta na svojom
pozemku. Cez pozemok Mesta KNM, resp.
pozemok ŽSK budú len prechádzať.
Mesto KNM vydá čipové parkovacie karty
za výrobné náklady aj osobám – držiteľom
Kňazovického plakety – za odber krvi,
ktorí majú trvalý pobyt v KNM. V danom
prípade sa poslanci stotožnili s návrhom
sociálnej komisie MsZ, ktorá odporučila
do nariadenia zakomponovať predmetné
znenie. Platené parkovanie bude v zmysle
nariadenia, ako som už uviedol, spustené
od 1. augusta tohto roku, ale už v mesiaci júl chceme skúšobne, zatiaľ bezplatne,
spustiť prevádzku celého systému. Vodičom bude po stlačení príslušného tlačidla
na ovládacom zariadení závory vydaný
vstupný parkovací lístok, ktorý vodiči použijú aj pri odchode zo zóny so závorovým
systémom. Po vložení tohto lístka do ovládacieho zariadenia závory pri odchode sa
závora zodvihne a vodič môže s vozidlom
bezplatne opustiť uvedený priestor.

OSLAVA DŇA DETÍ
Cesta rozprávkovým mestom

MŠ 9. mája

MŠ Komenského

MŠ Litovelská
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OZNÁMENIE KANDIDATÚRY
NA POST NEZÁVISLÉHO PRIMÁTORA
Vážení občania Kysuckého Nového Mesta,
mestských častí Budatínska Lehota a Oškerda, dovoľujem si oznámiť Vám svoju kandidatúru na post nezávislého PRIMÁTORA nášho mesta pre nastávajúce komunálne voľby
2018. Záleží mi na jeho súčasnosti i budúcnosti, na budovaní „zdravého“ mesta, ktoré
má aj v súčasnosti na čom stavať a čo rozvíjať. Patríme k najstarším mestským sídlam
na Slovensku, z nášho mesta vzišiel veľký
počet šikovných a múdrych ľudí, tradícia
priemyselnej výroby a umu našich remeselníkov a podnikateľov siaha ďaleko za hranice nášho mesta. Za kľúčový považujem
jeho ďalší rozvoj smerom k spokojnosti nás,
jeho obyvateľov, ale i návštevníkov nášho
mesta a šírenie jeho dobrého mena smerom navonok. Prioritnými oblasťami mojej
volebnej kampane sú fungujúci mestský
úrad (elektronizácia a digitalizácia vybraných činností, orientácia pracovníkov MÚ
na prípravu a realizáciu rozvojových projektov), zavedenie mestského vzdelávacieho systému (orientovaného na systémovú
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výchovu detí-mládeže-dospelých smerom
k podnikaniu, remeslám, farmárčeniu, informatike, kultúre, športu, s nadväznosťou
na vytvorenie univerzity III. veku pre rôzne
vekové skupiny), komplexné mestské služby
pre obyvateľov (remeselné činnosti, sociálne – zdravotné – komunitné služby pre všetky vekové kategórie, charitatívne služby pre
osamelých ľudí, duševne vyčerpaných ľudí,
drogovo závislých, gamblerov a bezdomovcov, bezbariérové prístupy), vybudovanie
mestského wellness centra prepojeného
s novou športovou halou a existujúcimi
štadiónmi a tréningovými priestormi pre
viacero druhov športov, nastavenie a budovanie fungujúceho cestovného ruchu
v našom meste. Z dlhodobého hľadiska
preferujem spoločne premyslené riešenia
s obyvateľmi v oblasti organizácie dopravy
a parkovania, bytovej výstavby a postupného budovania prírodnej oddychovej zóny
v lesoparku a nábrežnej hrádze rieky Kysuca
v celej dĺžke toku pretínajúcom naše mesto.
Relaxačno-športové centrá predpokladám
vybudovať aj v mestských častiach, ktoré boli doteraz dosť
zanedbávané. Čo chcem určite
podporovať, sú aktivity Základnej umeleckej školy, Centra sv.
Jakuba, Centra voľného času,
Klubu 75 ako aj rozšírenie portfólia aktivít Domu kultúry či
obnovenie kina.
Som rada, že sa nám spoločne v posledných mesiacoch
podarilo postúpiť v riešení
problematiky dostupnosti leká-

POZVANIE PETIČNÉHO VÝBORU
K MINISTERKE ZDRAVOTNÍCTVA
Pani ministerka prijala 5. júna zástupcov
Petičného výboru za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci v okrese KNM v zastúpení
starostov obcí Ing. Ján Hartel, Ing. Anton
Tkáčik, MVDr. Milan Hlavatý, Ing. Viliam
Michel, Ing. Peter Harcek, Radoslav
Ďuroška. Stretnutia sa zúčastnili i ďalší
zamestnanci ministerstva a zástupcovia
vedenia Operačného záchranného zdra-

votného systému SR. Podľa vyjadrenia
zástupcov ministerstva a tohto systému,
tí priebežne sledujú a monitorujú dopad
zavedených zmien v záchrannom systéme
na poskytovanie zdravotnej pomoci po zavedení zmeny (náhrada RLP za RZP). Podľa
nimi deklarovaných výsledkov tohto monitoringu zavedená zmena nemá nepriaznivý
dopad na poskytovanie zdravotnej pomoci

CYKLOBUSY
OPÄŤ PREMÁVAJÚ

zidlom, ktoré umožňujú odviezť ich viac.
Cestujúci v cyklobusových spojoch platia
štandardnú cenu autobusového lístka. Poplatok za bicykel je 50 centov. Miestenky
si môžu rezervovať alebo zakúpiť online
na www.amsbus.sk či priamo v klientskych
centrách SAD v Žiline, Čadci a Martine. Viac
informácií o trasách, cenách a cestovnom
poriadku nájdu záujemcovia na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja

Cyklobusy Žilinského samosprávneho kraja
budú premávať počas víkendov a sviatkov do 30. septembra. Cez letné prázdniny budú k dispozícii aj v piatky. Tri
páry spojov povezú cestujúcich zo Žiliny
do Terchovej a Novej Bystrice, dva páry
do Turčianskych Teplíc. Bicykle sú prepravované na špeciálnych prívesoch za vo-

Zvesti

rov-špecialistov, budovania diaľnice či individuálnej starostlivosti o chorých či handicapovaných spoluobčanov. Ako sami vieme,
v našom meste je rad problémov, ktoré treba akútne riešiť – z veľkej časti ide o realizovateľné okamžité riešenia, v niektorých
prípadoch je to zložitejšie – najskôr treba
pracovať s „nastavením myslenia“ ľudí, ktorí musia pochopiť, prečo sa určité veci majú
robiť inak, aby ako celok boli prínosom pre
obyvateľov a nie zdrojom ďalších problémov. Verím, že spoločnými silami ako tím
Kysuckého Nového Mesta posunieme úroveň životného štandardu v našom meste
opäť o kúsok vyššie.
Čaká nás ďalšie volebné obdobie, chcem
Vás poprosiť, využite nadchádzajúce leto
a pýtajte sa nás, kandidátov osobne na naše
riešenia (problémy vieme pomenovať všetci), aby ste si vedeli vybrať najvhodnejšieho
človeka do vedenia mesta. V prípade Vašich
otázok – podnetov som pripravená reagovať osobne alebo facebookom, pretože moje
viac ako 25-ročné skúsenosti na univerzitnej i podnikateľskej manažérskej pozícii ma
naučili, že s ľuďmi sa oplatí spolupracovať,
počúvať ich názory, vedieť pochopiť ľudí
pracovne i osobne a realizovať s nimi ich
dobré nápady pre naše spoločné dobro. Nie
vždy sa veci podaria tak, ako by sme chceli
na prvýkrát, ale dôležité je, že sme niečo začali a chceme v tom pokračovať, aby sme to
dotiahli do úspešného konca. Vekom malí,
mladí, starší či tí najstarší – ĎAKUJEM
a TEŠIM sa na stretnutia s Vami na predvolebných mítingoch po letných prázdninách – dovtedy musíme ešte v našom meste
viacero vecí dokončiť.
prof. Ing. Felicita CHROMJAKOVÁ, PhD
v okrese KNM. Zástupcovia petičného výboru požiadali o písomné stanovisko s podrobným odôvodnením tohto tvrdenia,
ktoré budeme publikovať v plnom znení
po jeho doručení z MZ SR. V závere rokovania ministerka Andrea Kalavská prisľúbila,
že v prípade objavenia sa skutočností, ktoré
preukážu nepriaznivý dopad týchto zmien,
ministerstvo svojej doterajšie stanovisko
prehodnotí.
Ing. Ján Hartel
www.zilinskazupa.sk alebo na stránke
dopravcu www.sadza.sk/cyklobus/.
Odchody autobusov
Z KNM do Kysucký Lieskovec, Krásno nad
Kysucou, Stará Bystrica, Nová Bystrica:
8.50, 12.20, 16.50
Späť z Novej Bystrice do KNM: 10.15,
15.00, 18.00
Z KNM do Žiliny: 11.14, 15.59, 18.59
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KNIŽNICA INFORMUJE
V zmysle zákona č. 125/2015 Z. z. o knižniciach a Vyhlášky MK SR č. 201/2016
Z. z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach bude vykonaná riadna
revízie knižničného fondu Mestskej kniž-

A KLUB I V NAŠOM MESTE

SPRAVODAJSTVO

„Teším sa, že môžem vyjadriť vďačnosť
za udalosti, ktoré mi priniesol život. Som
ešte stále tu a môžem užívať. Všetka moja
vďačnosť prichádza od Boha a smeruje
k Bohu, k jeho nekonečnej láske a milosrdenstvu. Jemu som vďačný, keď ma zastúpil pri mojej produktívnej závislosti, pri
výchove mojich synov až do dospelosti, keď
manželka zarábala v zamestnaní na živobytie a súčasne sa trápila starosťami o rodinu. A stále ma viedol k úniku z chápadiel
závislosti, až do šťastného vyslobodenia.
Viedol ma cestou z temnoty, v ktorej som

CHCETE BYŤ INFORMOVANÍ?
Od 11. 6. 2018 prevádzkuje Mesto KNM
svoje webové sídlo na pôvodnej adrese www.kysuckenovemesto.sk s nových dizajnom. Nové moderné webové sídlo mesta
rešpektuje zásady informačnej štruktúry
pre jednoduchý, prehľadný a rýchly prístup
k informáciám pre občanov, podnikateľov
i turistov. Bezbariérovosť nového sídla zabezpečuje, aby slabozraký, nevidiaci, nepočujúci alebo používateľ, ktorý nedokáže
používať myš ani klávesnicu, prečítal obsah
pomocou čítacieho zariadenia. Graﬁcké nastavenie a softvér sú naprogramované podľa pravidiel Blind Friendly.
Štruktúra webovej stránky a obsah sú tvorené v zmysle výnosu Ministerstva ﬁnancií
SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy s novelami. Responzívny design prispôsobuje graﬁku webu
podľa toho, na akom zariadení používateľ
web pozerá, v tablete, mobile, či počítači,
automaticky sa prispôsobuje rozlíšenie
webu, veľkosť obrázkov, rozmiestnenie
prvkov, či samotný text. Zabezpečené je
tým jednoduché a pohodlné čítanie obsahu.
Novinkou je blok podstránok s rýchlymi linkami v štyroch stĺpcoch, ktoré vám
umožnia dostať sa rýchlejšie na podstrán-

PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE
Vo štvrtok 14. júna sa v zasadačke mestského úradu konalo zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v KNM. V jednom z bodov
programu poslanci prerokovali a schválili

nice KNM. Revízia bude prebiehať v čase
od 23. júla do 3. augusta 2018. V tomto čase nebude knižnica poskytovať svoje
služby, denne bude otvorená len čitáreň
periodík v čase od 13.00 do 15.00 hod.
Knihy môžete vrátiť do biblioboxu na námestí (nie do knižnej búdky). Prosíme čitateľov, aby si vypožičali knihy do 23. júla

a mali dostatok literatúry na dovolenku
a letné dni.
Zároveň mestská knižnica oznamuje svojim
používateľom, že v mesiacoch júl a august
bude otvorená denne od 9.00 do 17.00 hod.,
oddelenie pre deti a mládež od 10.00 hod.
V sobotu, nedeľu a vo sviatky bude zatvorené.
D. Š.

žil, do miest, ktoré sú rajom na Zemi pre
moju dušu.
Som vďačný všetkým abstinentským klubom, že môžem s nimi spolunažívať a žiť
na ich princípoch. Viem, že sám tam nič
neznamenám, ale ako celok tvoríme obrovskú silu. Veď dokážeme porážať závislosti
ako alkoholizmus, narkománia, gamblerstvo a ostatné, ktoré
sa podieľajú na skaze
duší a robia doslova zo života peklo
na Zemi. Nepoznám
žiadnu
hrozivejšiu
chorobu, ktorá tak

systematiky, kúsok po kúsku ničí človeka,
ako telesne, tak i duševne až po jeho koniec…“ Takto ďakuje Bohu, rodine a priateľom predseda klubu abstinentov Dôvera
v Žiline Pavol.
Ak sa aj vy alebo niekto z vašich príbuzných
či priateľov trápi so závislosťou, neváhajte.
Už dnes v KNM pracuje Abstinentský klub
Kysuca. Stretnutia sa konajú každý utorok so začiatkom o 16.00 hod. v Pastoračnom centre sv. Jakuba. Klub združuje ľudí
s akoukoľvek závislosťou, ktorí sa rozhodli
pre abstinenciu.
Kontakt: palo.hruby@gmail.com alebo
0948/138 270.

ku, ktorú potrebujete. Pre seniorov vznikla
možnosť nastavenia väčšieho písma a hlasová služba. Pre efektívnejšiu komunikáciu s občanom obsahuje webová stránka
možnosť zdieľať oznamy na sociálnej sieti
Facebook na stránke Mesto Kysucké Nové
Mesto. Staňte sa jej fanúšikom!
Na novom webovom sídle nájdete na pravom banneri informácie
o mobilnej aplikácii Virtuálne. Po jej inštalácii do vášho
mobilu vám bude ponúkať
informácie o aktuálnych kultúrnych a športových podujatiach, verejných záležitostiach a pod., ktoré sa môžu
zobrazovať cez notiﬁkáciu.
Nájdete tu tiež základné informácie o meste s možnosťou uloženia
v mobile pre použitie v oﬄine režime. Doplnkovými informáciami z regiónu v aplikácii sú lekárne v pohotovosti, ponuka
práce, bezplatná inzercia, spravodajstvo,
informácie o ﬁrmách a službách, zoznam
ulíc a iné.
Avizovanou službou, ktorú na webovom
sídle mesta prinášame, je SMS hlásnik. Ide
o efektívny komunikačný nástroj, prostredníctvom ktorého je možné jednoducho
a rýchlo informovať občanov o dôležitých

oznamoch, stavoch ohrozenia, výstrahách
a pod. Poslanci žiadali zaviesť túto službu najmä pre starších a handicapovaných
občanov, ktorí nemajú prístup k zverejňovaným informáciám na webovej stránke
a v mestskom rozhlase. Každý, kto má záujem o službu SMS hlásnik, sa môže zaevidovať na stránke po kliknutí na odkaz v pra-

použitie ﬁnančných prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov. Tie sa
využijú na tieto kapitálové výdavky:
• prístrešok na sklad a rekonštrukcia
vykurovania pre Údržbu mesta
• hasičská striekačka pre DHZ Oškerda

• nákup parkovacích automatov
• projektová dokumentácia na komunikáciu Dubie – Hurbanová, na zmenu
budovu ZŠ Kamence, na zariadenie
opatrovateľskej služby
• konvektomat pre ZŠ Dolinský potok

vom banneri. SMS hlásnik je pre občanov
bezplatný, ale mesto KNM hradí poplatok
za odoslané SMSky. Preto odporúčame
všetkým občanom, ktorí vlastnia smartfóny, aby si nainštalovali bezplatnú mobilnú
aplikáciu Virtuálne. Informácie, ktoré budú
zasielané formou hlásnika, budú zverejnené na webovej stránke mesta, a teda ich získajú aj prostredníctvom mobilnej aplikácie,
ktorú odporúčame nainštalovať si do svojich mobilov.
D. Š.
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• rekonštrukcia miestnej komunikácie
a verejného osvetlenia ul. Kukučínova
• spevnené plochy pri obytných domoch
• rekonštrukcie komunikácií
Ul. Clementisova, Belanského,
B. Lehota, chodníkov na Ul. 9. mája,
Dubská cesta

• stavebné úpravy priechodov pre chodcov na uliciach Pivovarská a Komenského
• digitálna dátová optická sieť
• zmeny územného plánu mesta
• mobiliár na detské ihrisko na Sládkovičovej ulici

• rozšírenie verejného osvetlenia na uliciach
Matice slovenskej, 9. mája a Námestie
slobody
• nová tribúna pre MKŠS
• prístavba a stavebné úpravy na MŠ
Komenského, kanalizačná prípojka pre
MŠ Litovelská

FPU I TESCO
PODPORIA KNIŽNICU

Do fondu knižnice pribudnú tituly z beletrie ale i náučnej literatúry. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia sumou 4 500 €. Ak
máte záujem o rozšírenie fondu knižnice
o konkrétny titul, použite e-mailovú adresu
kniznica@kysuckenovemesto.sk.
I druhý projekt z verejných zdrojov podporí Fond na podporu umenia. Jeho názov je
Redizajn Mestskej knižnice Kysucké Nové
Mesto I. Tešíme sa, že vďaka nemu sa zásadne zmenia priestory knižnice. V prvej
etape pôjde o vstupné priestory výpožičného oddelenia. Dizajnový nábytok navrhla
odborníčka, preto veríme, že táto zmena
bude mať pozitívny vplyv na všetkých náv-

števníkov knižnice. Finančné prostriedky
z FPU predstavujú výšku 10 000 €.
Posledným projektom je ten, ktorý podporili mnohí naši používatelia, priatelia, známi
a obyvatelia mesta. Za Magnus – gamiﬁkácia v knižnici ste mohli hlasovať v predajniach Tesco v Žiline. Vďaka vašej podpore
sme získali 19 024 žetónov, čo znamená
2. miesto. Výška získanej dotácie z Nadácie
Tesco je 600 € a využije sa na vznik Klubu
Magnus, ktorého hlavným cieľom je hravou
formou podporiť čítanie detí a zvyšovať ich
čitateľskú gramotnosť. Už dnes sa môžete
do klubu prihlásiť v knižnici alebo na webovej stránke mesta.
D. Š.

z knihy poslúžila ako námet na obraz, ktorý
bude odteraz zdobiť priestory mestskej knižnice. Celú nádherno-fantazijnú tvorbu Katky
Prídavkovej nájdete na Facebooku a na stránke SASHE pod menom pridavkova.art a takisto na jej stránke pridavkova.com.
Je za nami aj 4. ročník súťaže Čítajme
o sto 6, ktorá stmelila ďalší kolektív žiakov.
Tentokrát išlo o triedu 7.C zo ZŠ Nábrežná,
vyhrali súťaž, cieľom ktorej bolo zbieranie
pečiatok za návštevu knižnice a vypožičiavanie kníh. A tak sa žiaci dostavili tesne pred

koncom školského roka so svojou triednou učiteľkou Vlčákovou do knižnice,
kde na začiatok boli pripravené tvorivé
dielne. Výsledkom bolo vlastnoručne
pomaľované tričko s názvom svojho
tímu. Potom sa odobrali do ulíc mesta
k priľahlým kultúrnym pamiatkam. Pri
každej sa skupinka pokúsila vyriešiť
úlohu. Do záhrady za knižnicu dobehol
chlapčenský tím ako prvý. Neskôr odštartovala ďalšia časť programu knižničná olympiáda s tromi disciplínami skok cez
knihy, chôdza s knihou na hlave a chôdza
s knihou medzi nohami. Záverečnou bodkou
bola knižná šifra s tajničkou. V tajničke šifry
sa ukrývalo miesto zakopaného čokoládového pokladu. Najšikovnejšia dvojica odhalila
poklad a ponúkla ním všetkých prítomných.
A medzi ich triednou učiteľkou a knihovníčkami zostane tajomstvo, že okrem čokoládového pokladu, našli žiaci aj poklad
vedomostný.
J. Hrubá

právali nám o svojich radostiach a starostiach. Pre obyvateľov zariadenia sme mali
jedno prekvapenie. Spolu s nami ich navštívili aj dve talentované žiačky ZUŠ Terchová

Kristína Repáňová a Katarína Struhárňanská, ktoré
zarecitovali a Kristína aj
zaspievala. Okrem toho
hrá aj na husle v rodinnej
kapele, ktorá sprevádzala
jej brata Martina Repáňa
v súťaži Zem spieva, ktorú
vyhral.
Toto naše stretnutie bolo opäť veľmi milé
a všetci sme si z neho odniesli pozitívne
emócie.
Magda Harceková

Určite dobrou správou je pre pravidelných
čitateľov, a my veríme, že i pre neregistrovaných používateľov, že mestská knižnica získala ﬁnančné prostriedky na svoju činnosť
prostredníctvom troch úspešných projektov.
Prvým z nich je Doplnenie knižničného
fondu. Názov je veľavravný, pôjde o nákup kníh pre deti, mládež i dospelých.

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
S LITERATÚROU
(pokračovanie zo str. 1)
nených žiakov ZŠ mesta a okolia. Minulý
rok sa pritraﬁlo nasadiť latku neuveriteľne
vysoko, a preto rok 2018 v počte čítajúcich
za rokom 2017 zaostal. Ani celoslovenský
rekord sa nepodarilo prekonať, minuloročný počet 46 040 čítajúcich detí poklesol
na tohtoročný 38 853.
Na podujatie Celé Slovensko číta deťom prijala pozvanie výtvarníčka Katarína Prídavková
z Novej Bystrice, umelkyňa, ktorá sa venuje
tvorbe fantazijných obrazov, sochárstvu, graﬁckému dizajnu, keramike a výrobe šperkov.
Podujatia v záhrade mestskej knižnice sa
zúčastnili dve triedy tretiakov zo ZŠ Nábrežná, ktorým Katka prečítala ukážku z knihy
Starec, ktorý lietal od Jána Milčáka. Keďže
knižnica mala takto nadaného hosťa, Katka
Prídavková predviedla deťom i maľovanie naživo. Deti počúvali ukážku a zároveň sledovali
výtvarníčku v jej pracovnom procese. Ukážka

MDD V CSS FANTÁZIA
Pri príležitosti Dňa detí začiatkom júna
navštívili zástupcovia Miestneho Spolku
sv. Vojtech KNM – Milka Sovíková, Terka
Ďurišová, Ing. Anna Kuljovská a Magda
Harceková dňa 5. júna 2018 svojich dlhoročných priateľov z Centra sociálnych služieb Fantázia na Belanského ulici a priniesli
im darčeky – sladkosti a ovocie. Obyvatelia
zariadenia spolu so svojimi vychovávateľmi
nás privítali v záhrade CSS Fantázia, ktorá
bola na toto stretnutie vyzdobená. Poroz-
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PROJEKTY E-TWINNINGU
V ZÁVERE
I v tomto školskom roku sa žiaci ZŠ Nábrežná opäť aktívne zapojili do medzinárodnej
spolupráce s inými školami v rámci Európy.
Počas desiatich mesiacov sme pracovali na
troch projektoch. Dva z anglického jazyka
boli určené pre žiakov druhého stupňa.
Piataci za zapojili do projektu „My sme
spisovatelia“. Spolupráca na diaľku prebiehala medzi viacerými krajinami (Malta,
Maďarsko, Česko, Chorvátsko, Lotyšsko).
Žiaci z každej krajiny napísali časť príbehu
a na svete je príbeh o dievčine Lili a zloduchovi Tontonovi. V súčasnosti čakáme na
ilustrácie príbehu od šikovnej žiačky Julky
a žiaci dostanú kópie celého príbehu. Ďal-

ší anglický projekt prebiehal pod názvom
„Moja krajina tvojimi očami“ so školami
z Grécka a Ukrajiny. Žiaci si navzájom zadávali interaktívne úlohy, vytvorili otázky,
tajničky pre svojich kamarátov za hranicami, tie potom riešili a prezentovali svoje
nové poznatky o partnerských krajinách.

Na jednom projekte pracovali aj žiaci
prvého stupňa, konkrétne 4.D. trieda. Celý projekt sa niesol pod názvom
„Vlastiveda trocha inak pre štvrtákov
na ZŠ“. Partnerská škola bola ZŠ Lesní
v Jablunkove. Žiaci si vymieňali pomocou virtuálneho prostredia poznatky
a informácie o zaujímavostiach svojich regiónov. Tak štvrtáci navštívili
zámok Budatín ako i expozíciu drotárstva, kaštieľ v Radoli s tvorivými dielňami
a na záver žilinské katakomby – podzemie
pod kostolom „Sirotár“ na Mariánskom
námestí. Kto si chce pozrieť našu prácu
bližšie, môže navštíviť web-stránku školy –
– http://zsnabreznaknm.sk/e-twinning/.
PaedDr. Jarmila Michelová

stavila Dorota Palaťková a spevom očarila
najmä Nina Kavacká, ktorá sa presvedčivo
zhostila skladby Million Reasons od Lady
Gaga. Spevácke oddelenie na koncerte za-

stupovali aj mladšie žiačky Karolína Krištofová, Barbora Mrvečková a Mariana
Brandysová. V programe nechýbalo ani klavírne vystúpenie v podaní Silvie Miksákovej
so skladbou Svit luny od Clauda Debussyho.
Výkony účinkujúcich si vyslúžili nadšený
potlesk.
V druhej polovici koncertu ocenila za reprezentáciu školy a mesta riaditeľka ZUŠ
Mgr. Eva Králiková spolu s primátorom Ing.
Jánom Hartelom takmer 4 desiatky úspešných žiakov ZUŠ. Stalo sa tradíciou, že medzi ocenenými je aj jeden pedagóg. Tentoraz
to bola Zuzana Kubíniová z tanečného oddelenia, ktorá v tomto školskom roku priviedla svoje žiačky k mnohým oceneniam.
V závere koncertu zazneli slová poďakovania všetkým žiakom i učiteľom školy.
Dominika Chrastová

ského jazyka a literatúry 63 %. Žiaci troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
KNM dosiahli priemernú úspešnosť v predmete
matematika 63,73 % a v predmete slovenský jazyk a literatúra 67,43 %. V oboch prípadoch je
výsledok nad slovenským priemerom. Je preto
potrebné poďakovať sa pedagógom a rodičom,
ktorí na testovanie žiakov pripravovali.
Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento
rok zabezpečená činnosťou externého dozoru,
v každej triede bol počas testovania prítomný

učiteľ z inej školy. Úlohy v testoch boli zamerané na porozumenie textu, overovanie vedomostí
a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických
súvislostiach a na logické myslenie. V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty
obsahujúce tabuľky a diagramy. Súčasťou testu
z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek.
Výsledky základných škôl z jednotlivých predmetov nájdete na internetovom sídle Národného ústavu certiﬁkovaných meraní vzdelávania:
http://vysledky.nucem.sk/.

deň navštívilo MŠ naozaj
viac oteckov ako je zvykom. Pani učiteľky názorne predviedli, čo všetko
oteckov čaká a súťaženie
mohlo začať. Na začiatok
si ockovia s deťmi zatancovali „Vrabčí tanec“
a zasadili dva stromčeky v areáli. Oteckovia sa
pustili do súťaží s naozajstnou chuťou a túžbou vyhrať. Každá dvojica otec – dieťa bola so

svojím výkonom spokojná. Počasie prialo, a tak
sa zábavno-súťaživé popoludnie vydarilo. Počas
celého súťaženia atmosféru spríjemňoval hrou
na harmoniku študent
gymnázia Erik. Na záver
deti odovzdali oteckom
medaile a oteckovia im
za to nafúkali balón.
O. Ďuricová

ŠKOLSTVO

ZUŠ OCEŇOVALA
Talentovaní, nádejní, šikovní... Počas koncertu s názvom Kysucké talenty predstavila Základná umelecká škola v KNM 6. júna
svojich „naj“ žiakov, ktorí v školskom roku
obsadili na medzinárodných a celoslovenských súťažiach popredné umiestnenia.
Na koncerte vystúpili žiaci tanečného, hudobného i literárno-dramatického odboru.
Úvodné tóny patrili dychovému zoskupeniu
Brass Kvartet, za akordeónové oddelenie
vystúpili Filip Holtan a Heligónkový súbor
ZUŠ. Tanečný odbor ponúkol sólové vystúpenie Denisy Trúchlej a tri kolektívne
choreograﬁe. Diváci si tiež vypočuli ocenenú poviedku Moja Perla od Kristíny Krasňanovej z literárno-dramatického odboru.
Za strunové oddelenie sa na javisku pred-

DEVIATACI TESTOVANÍ
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
sa uskutočnilo 21. marca na 1 444 základných
školách. Testy písalo spolu 36 448 žiakov. Žiaci
boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Test z matematiky
obsahoval 20 úloh, test zo slovenského jazyka
a literatúry 25 úloh.
V teste z matematiky dosiahli žiaci na Slovensku
priemernú úspešnosť 55,9 %, v teste zo sloven-

DEŇ OTCOV V MŠ
Všetky deti prirodzene cítia potrebu tráviť
čas s oboma rodičmi. Zmenou sociálno-kultúrnych aspektov sa mení postavenie otca
v rodine. Z autoritatívneho otca sa stáva otec
kamarát i prirodzená autorita. Každý otec je
pre svoje dieťa symbolom ochrany a bezpečia. Po prvýkrát sme sa rozhodli, že oslávime
v MŠ Komenského Deň otcov.
19. júna pani učiteľky pripravili pre deti a ich
otcov rôzne zábavné a súťaživé hry. V tento
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POĎAKOVANIE

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s
Margitou PLEVKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 14. 5. 2018 vo veku
86 rokov.
Úprimné poďakovanie patrí aj vdp. dekanovi
Holbičkovi a vdp. kaplánovi Belkovi,
pohrebnej službe, ako i správe cintorína
za pomoc a dôstojnú rozlúčku.
S vďakou smútiaca rodina.
Dňa 16. 6. 2018 sme si pripomenuli aj
nedožité 94. narodeniny milovaného otca
a dedka
Vincenta PLEVKA
S láskou spomínajú dve dcéry a ostatná rodina
Ďakujeme Vám. Spite sladko!

V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš stále
žiť.
Dňa 25. 5 2018 nás vo veku 74 rokov navždy
opustila naša milovaná manželka, mama,
stará mama
Anna PODMANICKÁ
Ďakujeme príbuzným, známym a všetkým,
ktorí ju odprevadili na poslednej ceste. Zvlášť
chceme poďakovať p. Guste Klímovej za jej
starostlivosť.
S úctou a láskou spomína manžel a dcéry
s rodinami.
Už za mnou neplačte,
aj bez sĺz sa dá spomínať,
na hrob kytičku mi dajte
a nechajte ma tíško spať…
Dňa 28. 5. 2018 nás navždy opustila vo veku
76 rokov milovaná manželka, mama, stará
mama, sestra, švagriná
Anna DOSTÁLOVÁ, rod. Hambacherová
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke. Naše poďakovanie
za dôstojnú rozlúčku patrí p. seniorovi
Mgr. Koňuchovi a pohrebnej službe.
S úctu a vďakou manžel a smútiaca rodina.

Zvesti

Dňa 20. 4. 2018 nás navždy opustil vo veku
71 rokov manžel, otec, starý otec
Ján RAČKO
Ďakujeme príbuzným, známym a všetkým,
ktorí ho odprevadili na poslednej ceste.
Ďakujeme aj pánu farárovi a pohrebnej službe.
Smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
známym a susedom za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a modlitby, ktorými sa prišli
rozlúčiť s našou milovanou manželkou
a mamou
Evou SMATANOVOU,
ktorá nás navždy opustila dňa 14. 6. 2018
vo veku 71 rokov. Ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku p. farárovi z farnosti Panny Márie,
pohrebnej službe i správe cintorína. Srdečné
poďakovanie patrí aj vedeniu a bývalým
kolegom zo ZUŠ za účasť, vence a umeleckú
hudobnú reprodukciu na obrade. Zvlášť
chceme poďakovať opatrovateľke p. Jarke
Korduliakovej za opateru, starostlivosť
a obetavosť, ktorou nám pomáhala po celú
dobu prekonávať dôsledky ťažkej a dlhej
nemoci.
S úctou a vďakou manžel a dcéra.

Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 31. 5. 2018 vo veku 75 rokov nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec
a svokor
Ladislav CHOVANEC z Nesluše
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a všetkým známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke.
S láskou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKY
Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 26. 6. 2018 sme si pripomenuli prvé
výročie úmrtia
Evky KRČOVEJ
S úctou a láskou spomína celá rodina.
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Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten
nezomrel.
J. V. Sládek
Z úprimné srdca ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 12. 5. 2018 s našou
drahou mamou a babkou
Mgr. Emíliou HUSÁRIKOVOU
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a spolupatričnosti.
Dcéra s rodinou.

i
SPOMIENKY
S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za neho modlíme.
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostáva stále žiť.
Dňa 7. júla 2018 si pripomenieme 18. smutné
výročie úmrtia
Stanislava HLINU z Nesluše
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra
a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Dňa 28. 6. 2018 sme si pripomenuli 3. smutné
výročie, čo nás opustila milovaná manželka,
mama a babka
Ing. Ľudmila VISKUPIČOVÁ
S láskou a úctou spomína manžel a dcéry
s rodinami.

Kto v srdci žije, nezomiera.
Život je okamih, no spomienka je večná.
V roku 2018 si pripomíname 81 nedožitých
rokov mamy, babky, a prababky
Márie KORCHÁNOVEJ

Dňa 6. 7. 2018 si pripomenieme smutné
5. výročie úmrtia
Ing. Rudolfa KUBICU
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach budeš navždy žiť.
S láskou spomínajú manželka, dcéra, synovia,
vnúčatá a ostatná rodina.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdci tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 19. 7. 2018 si pripomíname 10. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Róbert URBAN z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a modlitbou spomínajú manželka,
4 dcéry s rodinami, syn s rodinou a ostatná
rodina.
Dňa 23. 7. 2018 uplynú 4 roky, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec, dedko
Karol BESTVINA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína manželka a synovia
s rodinami.

a 91 nedožitých rokov otca, deda a pradeda
Ignáca KORCHÁNA
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 30. júna 2018 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia a nedožitých 91 rokov našej
milovanej matky, starej matky a prastarej
matky
Oľgy BRODŇANOVEJ
S láskou a modlitbou spomína smútiaca
rodina.

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Vás v našich srdciach stále
ostávajú.
Dňa 29. 7. 2003 nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec
Ján OCHODNIČAN

Sú chvíle, na ktoré spomíname,
ale sú aj okamihy, na ktoré nikdy
nezabudneme.
Bolesť ani rany čas nelieči,
ale nás učí žiť bez toho,
koho sme mali veľmi radi.
Dňa 29. 7. 2018 si pripomíname 2. výročie
úmrtia našej milovanej
Ľudmily GREGUŠOVEJ
S láskou spomínajú manžel, syn a dcéra
s rodinami.

a dňa 23. 8. 2006 naša drahá mama a stará
mama
Štefánia OCHODNIČANOVÁ z Poviny
S láskou spomínajú deti s rodinami a ostatná
rodina.

Dňa 16. 6. 2018 uplynulo 14 rokov, čo nás
náhle opustila naša manželka, matka, stará
matka a prastará matka
Magdaléna MAJCOVÁ
Stále na ňu spomínajú manžel, deti, vnúčatá,
rodina a známi.

Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho,
na koho nikdy nezabudneme…
Dňa 29. 6 2018 sme si pripomenuli
10. výročie, kedy nás navždy opustil
Miroslav ŠAMAJ
S úctou spomína manželka, syn a dcéra.

Kto ich poznal, spomenie si,
kto ich mal rád, nezabudne.
Dňa 8. 3. 2018 uplynulo 14 rokov a 8. 7.
uplynie 1 rok, čo nás navždy opustili
Július a Mária MAŤAŠOVSKÍ
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.
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a 17. 10. 2018 si pripomenieme 20 rokov, čo
nás opustil
Emil PONIŠT
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 7. 7. 2018 uplynie 25 rokov, čo nás
opustil vo veku 47 rokov môj drahý manžel,
otec, dedo, brat, krstný
Ing. Jaroslav DADAJ z Kysuckého Nového
Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a vďakou spomína manželka Melánia,
dcéra Janka a syn Jaroslav s rodinami.
K spomienke sa pripájajú vnučky Nikuška,
Natálka a vnuk František, hoci starkého
nepoznali.

OPUSTILI NÁS
Anna PODMANICKÁ
Helena ŠTALMACHOVÁ
Anna DOSTÁLOVÁ
Milan ONDRUŠEK
Zdenka MUZIKOVÁ
Anna STRÁŇAVSKÁ
Miroslav MATERLIN
Justína ONDRUŠKOVÁ
Margita KRÁLIKOVÁ
Eva SMATANOVÁ
Rastislav JANEC
Pavol ŠIMURDA

74 rokov
71 rokov
76 rokov
50 rokov
57 rokov
68 rokov
50 rokov
79 rokov
88 rokov
71 rokov
63 rokov
58 rokov

NARODENIE DETÍ
Laura Bučková, Janko Stopjak, Damián Červienka

MANŽELSTVO UZAVRELI

Kytička kvetov, zapálená sviečka, tiché
rozjímanie,
zavretá kniha života, už len spomínanie.
Dňa 14. 7. 2018 si pripomenieme 10. výročie,
čo nás navždy opustil môj manžel, švagor,
kmotor, krstný otec a ujo
Július LÍŠKA z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Hanka
a blízka rodina.
Očiam si odišla,
v srdci si zostala.
Dňa 13. 7. uplynie 13 rokov, ako nás opustila
mama a starká
Eva ŠKORVAGOVÁ
Spomína dcéra Gabriela a vnuk Erik.
A zároveň oznamujeme, že dňa 16. 5. 2018
nás opustil po dlhej chorobe náš otec a dedo
Ladislav ŠKORVAGA.

Dňa 8. 7. 2018 uplynie 100 rokov
od narodenia nášho drahého otca
prof. Jozefa TARÁBKA,
bývalého profesora na Gymnáziu v KNM,
zakladateľa urbáru a významného kultúrneho
dejateľa v KNM. Zomrel 1.6. 2014.
S láskou spomínajú deti, vnuci a pravnuci.

Zvesti
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†
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Roman Pecko a Petra Bajánková
Lukáš Marman a Slavomíra Krišicová
Roman Rudinec a Mgr. Martina Bielešová
Jaroslav Gužiak a Erika Dupkalová
Radoslav Puraš a Mgr. Jana Pošteková
Ing. Štefan Čaba a Mgr. Lucia Ďuranová
Ľubomír Jedinák a Alena Lulková
Stanislav Rudinský a Ivana Capková

Dňa 24. 7. 2018 si pripomíname 24. výročie
úmrtia manžela, otca, svokra, starkého
a prastarkého
Alexandra ĎURANU z Dolného Vadičova
V našich srdciach zostáva navždy a ďakujeme
všetkým, ktorí na neho nezabúdajú a spolu
s nami s láskou spomínajú.
„Deň po dni sa míňa,
v smutnom kalendári rok s rokom si podá
ruku zase.
Čas nezmazal vrásky z našich tvárí
a bolesť ukrytá hlboko je v nás.“
Dva roky uplynuli 27. 6. 2018, kedy nás
navždy opustila naša drahá mama, babka
a prababka
Paulína SIDOROVÁ z Radole
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú 2 dcéry
s rodinami.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme,
pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme.
Kto Ťa mal rád, nezabúda a kto Ťa poznal,
spomína.
Dňa 12. 7. si pripomíname nedožitých
80 rokov
Albína ORIEŠČIKA
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Aj keď nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete stále s nami.
Dňa 26. 7. 2018 si pripomíname 30. smutné
výročie úmrtia
Márie PONIŠTOVEJ

i
Správne znenie tajničky z čísla 6/2018 znie:
„… ľahkosť vetra a silu hromu.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Tadeáš Galček, MS 988,
KNM – 6,00 €, 2. Ľubomíra Červencová,
Clementisova 1350, KNM – 5,00 €,
3. Mgr. Elena Jablonská, Nábrežná 951,
Akita, kap,
Oda, sao,
irbis

kŕmna
repa

značka
žiaroviek

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 7/2018
spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľ-

Universal
Time

roh

podopri

tým
smerom

keď

japonská
prefektúra

vsyp

Katarína
(dom.)
protiklad

1. časť
tajničky

srny
a lane
buchlo

argón
(zn.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

miestnosť
otec
kde sa
(hovor.)
hrajú kolky

zvlečené
hadie kože

kúkoľ,
po česky

skej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 7. 2018.

posunutie
iným
spôsobom

mys

Antonov
(zn.)
Local bike
shop

ochotní
Amália
(dom.)

rímsky
boh lásky

planétka

rod
autor
motýľov
krížovky:
všetko
Jaroslav v poriadku
EČV
Jablonský
Sobraniec

snežný
leopard
kypri
pluhom

2. časť
tajničky

stajňa
pre kone

a podobne
(skr.)

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti
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DOPLŇOVAČKA PRE DETI

7

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 6/2018 znie: „kolibrík“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Matej Svrček, ČSA, KNM.
Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM
v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod., najneskôr
do 31. 7. 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. 7. 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. Sebecký človek.
2. Výlučok slinných žliaz.
3. Odtlačok nohy.
4. Silný človek.
5. Pomer gólov v zápase.
6. Náš cyklista.
7. Ošípaná.
8. Suchá časť obilia.

Zaslaním správneho znenia tajničky dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov
nájdete na webovom sídle mesta.
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SAMUEL MAJSTROM
SLOVENSKA
(pokračovanie zo str. 1)
účastníkmi nestratil. Po šiestich rokoch
od založenia klubu putuje na Kysuce titul
majstra Slovenska zásluhou Samuela Kotr-

DOMOV VIEZLI
144 MEDAILÍ
Mažoretky Asanka z KNM pokračovali
v súťažnej sezóne 26. 5. 2018 v Bratislave
na súťaži Prešporský pohár, ktorej sa mažoretky s radosťou zúčastňujú každý rok.
Bol to veľmi horúci a dlhý deň, ale dievčatá
ho zvládli na výbornú. Po skončení súťaže
a vyhlásení výsledkov im na
krku „štrngalo“ 144 medailí
vďaka týmto
umiestneniam:

ča, ktorý v kategórii mladších žiakov (ročníky 2007–2006), v hmotnosti do 60 kg
zvíťazil vo všetkých súbojoch pred časovým
limitom a vybojoval prvé miesto.
Cesta mladého džudistu k titulu majstra
Slovenska je dosť zdĺhavá. To nie je len

zúčastniť sa majstrovstiev, ale je za tým
aj množstvo tréningov, nejeden turnaj na
Slovensku, ale i v neďalekom Poľsku či Čechách.
S. Kuchár

1. miesto – VF (veľká formácia) mix
junior – Marionety
1. miesto – VFbaton senior – Speváčky
1. miesto – sólo baton kadet – Zuzka
Stoláriková
1. miesto – duo/trio baton kadet – Terezka
Nová, Ninka Trnovcová,
Vici Jarabicová

1. miesto – mini baton kadet – Perníčky
1. miesto – mini mix
senior – Powerrangers
1. miesto – mini ﬂag senior
2. miesto – VFbaton kadet – Tri prasiatka
2. miesto – VF mix senior – Streetdance
2. miesto – mini mix junior – Bowling
3. miesto – duo/tri baton junior – Ninka
Kvašňovská, Simonka
Šutáková, Mirka Vlčková
3. miesto – mini baton junior – Pomáda
3. miesto – duo/trio pom junior – Simonka
Šutáková, Anetka Hartelová
3. miesto – mini baton senior – Samba
3. miesto – duo/trio pom senior – Rebeka
Panáková, Kristína Stoláriková
Dievčatám opäť ďakujeme za ich výkony
a teraz sa môžu naplno venovať príprave
na Majstrovstvá Európy v Prahe, ktoré ich
čakajú začiatkom júla.
Zuzana Gajdošová
foto: archív Asanka

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. 6. – 31. 8. 2018
YCčko v pohybe
Pohybový projekt OZ Sytev podporený Nadáciou KIA Motors Slovakia.
1. 7. – 31. 7. 2018
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara Mariána Čapku
Vás pozývajú na prezentačné výstavy. V júli
vystavuje Mariana Martinková

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 7. – 31. 8. 2018
Mestská knižnica KNM
Leto s… Thomasom Brezinom
Súťaž pre všetky deti, ktoré v letných mesiacoch
prečítajú akúkoľvek knihu Thomasa Brezinu.
1. 7. – 31. 8. 2018
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
15. ročník súťaže v riešení hádaniek a tajničiek. Hárok s letným lúskaním si môžete
vyzdvihnúť v knižnici a správne znenie priniesť do konca augusta.
1. 7. – 23. 9. 2018
Kaštieľ Radoľa
Sklený svet
Výstava sklených výrobkov a dekorácií z tvorby sklára Petra Dolinaja z Valašskej Belej.
5. 7. 2018
Kysucká vrchovina
Cyklomagistrála a vodárenská nádrž Nová
Bystrica.
5. 7. 2018, 10.00 h.
Kaštieľ Radoľa
Radoľský jarmok
Jarmok ľudových remesiel s kultúrnym programom.
11.00 – vystúpenie divadelno-šermiarskej
skupiny Broň z Ružomberka
14.30 – Divadlo na hojdačke – bábková
rozprávka Trpaslík
15.30 – skupina Salco
8. 7. 2018, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto
Vystúpia Heligónky z Chotára.

9. - 31. 7. 2018
Jablunkov
Výstava obrazov umelcov zo Slovenska
Výstava obrazov Dolnokysuckej 5 a iných Kysučanov. Vernisáž výstavy 9. 7. o 17.00 hod.
15. 7. 2018
Malá Fatra
Sokolie
15. 7. 2018, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto
Vystúpia Kysucké Margaréty, Žubrienky
a Kysuckí junáci.
18. 7. 2018, 17.00 h.
Literárna cesta mestom
Na stanoviskách – zrkadlovka domu kultúry, YCčko, záhrada za knižnicou a altánok
pri ZUŠ hostia prečítajú ukážky zo zaujímavých kníh. Pre všetky vekové kategórie
zdarma.
20. 7. 2018, 11.00 – 15.00 h.
Mestská knižnica KNM
Burza kníh

Tretia burza kníh, ktorá sa uskutoční
v priechode budovy knižnice na prízemí.
Ak chcete predávať, stačí sa nahlásiť v knižnici do 18. 7. 2018.
22. 7. 2018
Nízke Tatry
Ďumbierske: Rovná hoľa, Ohnište, Slemä
a Stanišovská jaskyňa.
22. 7. 2018, 17.00 h.
Námestie slobody
Kysucké kultúrne leto
Vystúpia Capkovci zo Skalitého.
28. 7. 2018
Západné Tatry
Prechod pohorím.
PRIPRAVUJEME
27. 9. 2018, 19.30 h.
Besame Mucho
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji. Divadelná hra Stanislava Štepku v podaní Radošinského naivného divadla.
vstupné: 16 €

Jakubovské hody
SOBOTA 28. 7. 2018
10.30 Sprievod mestom
11.00 Slávnostné otvorenie,
FS Jedľovina
12.00 DH Nová Kysučanka
13.00 Mažoretky Asanka, TS Terra,
TS Niagara, Vajčovské spievanky
14.30 Heligonkári
Jarky Jelinkovej – žiaci
zo ZUŠ KNM
a z Krásna nad Kysucou
15.30 „Hopsa, horsa, zem otvor sa!“,
divadlo Babadlo Prešov
17.00 Tribute Of Rock band, Krásno
nad Kysucou
18.30 BALKANSAMBEL
19.30 ARTUR THOMAS (PL)
21.00 PETER BIČ PROJECT
22.30 CIMBAL BROTHERS
Kostol sv. Jakuba
17.30 Koncert zboru SHEMA – hosť:
ARTUR THOMAS (PL)

NEDEĽA 29. 7. 2018
11.00 Slávnostná hodová sv. omša,
celebruje Mons. prof. ThDr.
Marián Šuráb, PhD., kanonik
sídelnej Nitrianskej kapituly
13.00 VLASTA MUDRÍKOVÁ
13.30 FS Bystrica z Novej Bystrice
14.30 VRCHÁRI
16.00 HS Tempers
17.30 Fatranská muzika
19.30 FUNKY EMOTIONS!
zmena programu vyhradená!
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