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ŠKOLY VÍTAJÚ
SVOJICH ŽIAKOV
V pondelok 3. septembra sa otvoria
školské brány. Po dvojmesačnej prestávke zasadne do lavíc troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 1 345 žiakov v 70 triedach.
Po prvýkrát školský prah prekročí
134 prváčikov, na ktorých čaká 7 tried.
Mesto je zriaďovateľom i troch materských škôl, ktoré bude navštevovať
približne rovnaký počet detí ako v minulom školskom roku.
Na všetkých stupňoch základnej školy, okrem 9. tried, sa budú uplatňovať

viac na str. 7

KORTEŠAČKY V RADOLI
Poriadna predvolebná agitácia začala
v Radoli v sobotu 25. augusta v obecnom úrade. Intrigy, urážky, úplatky
a predvolebné sľuby… Takouto aktuálnou témou oslávili 20. výročie založenia divadelného súboru BABYLON
jeho členovia. Zvedavým divákom
tento rok priniesli divadelnú hru Petra
Vrlíka s názvom Počkajte, ja vám ukážem! Na pódiu sa odohrával ľstivý

viac na str. 5

HASIČI BOJOVALI
O POHÁR PRIMÁTORA
25. ročník súťaže v hasičskom športe
O putovný pohára primátora mesta
KNM sa konal v tretiu augustovú sobotu. Podujatie zahájil, hostí a divákov
privítal predseda Dobrovoľného hasičského zboru KNM Jaroslav Belko.

viac na str. 12
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO
V minulom vydaní nášho mesačníka som
v časti o voľbách do orgánov samosprávy obcí
(komunálne voľby) spomenul skutočnosti,
ktoré potrebujú vedieť kandidáti na poslancov
mestského zastupiteľstva resp. kandidáti na
primátora mesta. V dnešnom mojom príspevku uvediem to, čo potrebujú vedieť samotní
občania nášho mesta, teda voliči. Voľby sú vyhlásené na 10. novembra 2018 od 7.00 hod.
do 22.00 hod. Kysucké Nové Mesto je rozdelené už niekoľko volebných období na 8 volebných obvodov a podľa počtu obyvateľov
v tom ktorom obvode sa volí príslušný počet
poslancov. V našom meste evidujeme ku dňu
vyhlásenia volieb 15 005 obyvateľov a z nich
je 12 543 voličov. Celkový počet poslancov,
ktorých si občania budú voliť, je 19. Tento
počet je tiež už niekoľko volebných období
rovnaký. Na odovzdávanie hlasovacích lístkov sú vytvorené volebné okrsky (viď nižšie
uvedené), pričom tento počet sa tiež nemenil
a nemenili sme ani volebné miestnosti. Takže
občania budú voliť v tých istých priestoroch,
ako pri ostatných voľbách. Právo voliť v týchto voľbách budú mať okrem občanov, ktorí
majú v našom meste trvalý pobyt a najneskôr
v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku aj cudzinci, ktorí ale tiež musia mať v našom meste
trvalý pobyt. Hlasovacie (voličské) preukazy
sa pri týchto voľbách vydávať nebudú, teda
ak sa občania v čase volieb nebudú zdržiavať

v KNM, voliť nebudú. Mestská volebná komisia, ktorej úlohou okrem iného bude po
ukončení volieb sčítavať hlasy vo všetkých
volebných okrskoch, včas spolu s mestom
zverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch a tiež
zaregistrovaných kandidátov na primátora
mesta. Tento zoznam bude zverejnený spôsobom obvyklým, a to na nástenkách a vitrínach
mesta a samozrejme na webovej stránke mesta a zverejníme ho aj v októbrových Zvestiach
KNM. Zoznam bude zverejnený včas, aby sa
občania mohli vopred oboznámiť s kandidátmi na poslancov, ako aj na primátora mesta.
Tak ako aj pri iných voľbách, môže volič sám
alebo prostredníctvom inej osoby požiadať zo
závažných, najmä zdravotných dôvodov, obec
a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti,
a to len v územnom obvode volebného okrsku,
pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takomto prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov
s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími
lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov,
ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej
miestnosti. Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná
tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval,
podpísal prevzatie hlasovacích lístkov a obálky, ak tak volič nemôže urobiť, člen okrskovej

volebnej komisie poznamená túto skutočnosť
v zozname. Tento zoznam voličov sa pripojí
k zoznamu voličov. Volebné obvody majú rôzny počet obyvateľov a podľa toho je aj určený
počet poslancov, ktorí sa budú v tom ktorom
volebnom obvode voliť. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť
v príslušnom volebnom obvode zvolený. Ak by
zakrúžkoval viac kandidátov, hlasovací lístok
je neplatný, môže však zakrúžkovať menej
kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľbu
primátora mesta zakrúžkovaním poradového
čísla označí kandidáta, za ktorého hlasuje. Ak
by zakrúžkoval viac kandidátov, samozrejme,
hlasovací lístok je neplatný. Občanom mesta bude najneskôr do 15. 10. 2018 doručené
oznámenie o čase a mieste konania volieb,
nebude im však doručený zoznam kandidátov,
tieto náklady totiž štát neprepláca. V októbrových Zvestiach KNM, ako je vyššie uvedené,
však uverejníme zoznam všetkých kandidátov
na primátora mesta a rovnako aj kandidátov
na poslancov mestského zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov.
Všetkým občanom a voličom nášho mesta
prajem šťastnú ruku pri výbere a krúžkovaní
jednotlivých kandidátov na poslancov a primátora mesta. Ja len dúfam, nech sa občania
rozhodnú akokoľvek, že rozvoj mesta bude
pokračovať a že občanov, ktorí sa zaujímajú
o dianie v meste, bude pribúdať.

OZNAM PRE KANDIDÁTOV

10. novembra 2018 PhDr. Dušanu Šinalovú.
Kandidátne listiny pre voľby poslancov
mestského zastupiteľstva a kandidátne
listiny pre voľby primátora mesta sa doručujú mestskej zapisovateľke v termíne do

11. 9. 2018, na adresu – Mestská knižnica
KNM, Belanského 9 v pracovných dňoch
v čase od 8.00 do 15.00 hod.
kontakt:
dusana.sinalova@kysuckenovemesto.sk,
041/421 27 32, 0904/744 995

V zmysle zákona vymenoval primátor
mesta KNM za zapisovateľku Mestskej
volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa

URČENIE VOLEBNÝCH OBVODOV, OKRSKOV A MIESTNOSTÍ
Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice, bytové

a rodinné domy primátorom mesta KNM
pre voľby do orgánov samosprávy obcí vy-

hlásené na 10. 11.2018. Volebné obvody
a počty poslancov v jednotlivých obvodoch
schválené uznesením MsZ č. 110/2018 dňa
14. 6. 2018.

Volebný
obvod č.

Počet
poslancov

Volebný
okrsok č.

Volebná miestnosť

Voliči s trvalým pobytom

1

4

2

4

001
002
003

Gymnázium Jesenského č. 2243/21
Gymnázium Jesenského č. 2243/21
MŠ 9. mája č. 1292/11

004
005

MŠ 9. mája č. 1292/11
ZUŠ SNP č. 376/1

Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká
Sládkovičova
9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom,
Štúrova bytové domy súp. č. 1210, 1211, 2591
Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300, 1301, 1302, 1190, 2822, 2823
Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp. č. 1303, 1304, 1305, SNP,
ČSA rodinné domy, ČSA bytový dom súp. č. 1306
Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Nám. slobody, Pivovarská, Komenského,
Nábrežná + občania KNM bez bližšie určenej adresy trvalého pobytu
Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská
Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny
Clementisova, Dlhomíra Poľského
Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni,
Kukučínova
Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť,
Jánska
Budatínska Lehota
Oškerda

3

2

006

Klub 75 Belanského č. 75/67

4

3

5
6

2
2

007
008
009
010

Dom kultúry Litovelská č. 871/3
Dom kultúry Litovelská č. 871/3
ZŠ Clementisova č. 616
ZŠ Dolinský potok č. 1114/28

011

ZŠ Dolinský potok č. 1114/28

012
013

Kultúrny dom Bud. Lehota č. 225
Kultúrny dom Oškerda č. 91

7
8

1
1
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OZNAMY
Inzercia pre kandidátov
Redakcia Zvestí KNM oznamuje kandidátom
na poslancov a primátora mesta v nastávajúcich voľbách, že v nasledujúcom vydaní mesačníka č. 10 (október) pripravuje špeciálnu
farebnú prílohu pre plošnú inzerciu. Cenník
inzercie a ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese: zvesti@kysuckenovemesto.sk alebo čísle 0904/744 995 a 041/420 72 14.
Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva
Dňa 13. septembra (štvrtok) o 13,00 hod. sa
uskutoční pravdepodobne v obradnej sieni
Mestského úradu v KNM riadne zasadnutie
poslancov mestského zastupiteľstva. Zasad-

nutie je verejné a každý občan sa ho môže
zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť
prinesie na svojom TV kanáli spoločnosť
Antechnet, s. r. o.
Podrobný program rokovania poslancov bude
uverejnený na webovej stránke mesta.
Upozornenie pre vodičov
Mesto KNM vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby od 31. 8. 2018 (piatok)
v čase od 6,00 h. do 7. 9. 2018 (piatok) neparkovali svoje vozidlá v celom úseku Ul. Clementisova (od Ul. Dlhomíra Poľského až po Ul. Litovelská) z dôvodu rekonštrukcie vozovky.
Za prípadné škody spôsobené neuposlúchnutím tejto výzvy dodávateľ ani objednávateľ
prác nebude zodpovedať.

Rekonštrukcia Belanského ulice
Od 20. augusta 2018 je obmedzený prístup
motorovým vozidlám na Belanského ulicu
z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Zásobovanie
a prejazd je povolený iba v čase od 18,00 hod.
do 8,00 hod. denne. Predpokladaný termín
dokončenia prác je 30. september 2018.

Stretnutie Hornouličanov
Dňa 20. 10. 2018 o 15.00 hod. sa uskutoční 5. stretnutie Hornouličanov v reštaurácii
u pána Toku. Srdečne všetkých pozývame
a prosíme o šírenie správy.

Organizačný výbor

Mnohým ľuďom pripadá kreslenie bielou pastelkou nezmyselné – takúto kresbu predsa nikto nevidí! Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska však už 17 rokov
dokazuje, že aj ona zmysel má. Ide totiž
o pomyselnú kresbu, do ktorej sa zapája
stále viac a viac tých, ktorým nie je život
nevidiacich a slabozrakých ľahostajný. Aj
tento rok môže každý z nás chytiť bielu pastelku a do celkového obrazu prispieť pár ťahmi.
Spoločne tak nakreslíme
obraz našej spoločnosti
a jej ochoty pomáhať ľuďom so znevýhodnením.
Každý rok sa vďaka tomu
Slovensko ukáže v úžasnom svetle. Vo svetle,
ktoré je pre ľudí s poruchou zraku pomocníkom
na ich ceste.
Príďte sa presvedčiť,
že to netreba vidieť až
tak čierno
Piatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka
takmer 4 000 dobrovoľníkom príležitosťou na stretnutia vo vyše 300 mestách
a obciach naprieč celým Slovenskom.
Spomienkou na ne vám bude malá spinka

v tvare bielej pastelky. V OC Mirage a na
Divadelnom námestí v Martine budú
pre vás od 10.00 do 17.00 pripravené informačné stánky, kde si vďaka simulačným
okuliarom budete môcť na vlastnej koži vyskúšať, ako „vidia“ ľudia s poruchou zraku,
prejsť sa pár metrov s bielou palicou v ruke
a klapkami na očiach, napísať si ľubovoľný
text v Braillovom písme či oboznámiť sa

s kompenzačnými a optickými pomôckami,
ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú
v každodennom živote. Vďaka spoločnosti
Novartis budú mať v Žiline všetci dospelí
možnosť nechať si zmerať vnútroočný tlak,
ktorého privysoké hodnoty sú jedným zo

SME JEDINEČNÍ A HĽADÁME KAMARÁTOV
Sme autisti, aj my sa
máme chuť hrať a zabávať a na to potrebujeme teba.
Staň sa dobrovoľníkom a pomôž dobrej veci! Ak máš rád
výzvy, jedinečnosť
a inakosť, príď a viac

Zvesti

základných príznakov glaukómu (ochorenia zvaného zelený zákal). Meranie je
bezplatné, bezbolestné a výsledok známy
ihneď.
Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
• podporu aktivít, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomáhajú začleniť sa
do bežného života,
• špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou
palicou, kurzy Braillovho písma, práce
s rôznymi kompenzačnými pomôckami,
sebaobsluhy a pod.,
• oboznamovanie verejnosti s možnosťami
riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.
Pomôcť môžete už teraz
Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete až do 31. decembra, a to on-line darom cez www.darujme.sk, zaslaním
SMS v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti
Orange, Telekom a O2, príspevkom na účet
SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do
stacionárnych pokladničiek umiestnených
vo viacerých inštitúciách (napr. v školách,
úradoch či ﬁrmách).
Ďakujeme, že nás vidíte
informácií dostaneš v YCčku na Vajanského ulici (dom služieb), prípadne napíš alebo
zavolaj:
• Mládežnícka klubovňa YCčko,
Vajanského 221,
lukas©sytev.sk, 0910/489 591
• SPOSA KNM,
Zuzana Taranová, Tatiana Jánošková,
0944/214 818,
sposaknm©gmail.com,
www.sposaknm.info
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PREČO KRESLÍME BIELOU PASTELKOU?

i

SPRAVODAJSTVO/ŠKOLSTVO

NOVÝ BYTOVÝ DOM
V marci 2017 sme písali o adaptácii budovy
na nový účel, ktorá ako prvá lastovička prebehla pri obnove budovy bývalého okresného
úradu. Z administratívnej budovy sa stal moderný bytový dom. Ďalším takýmto projektom je Rezidencia Komenského.
Projekt bytového domu je situovaný v absolútnej blízkosti centra mesta KNM s vynikajúcou dostupnosťou ku všetkým aktivitám
a službám v meste. Stavba nahradí dnes
nevyužívanú budovu bývalého gymnázia
pri ZŠ Nábrežná. Každý byt bude vybavený priestrannou obývacou izbou spojenou
s kuchyňou, balkónom a pivnicou. K dispozícii budú parkovacie plochy pred domom
a možnosť krytého parkovacieho státia priamo v prízemí bytového domu.
Nový bytový dom vyrastie z pôvodne trojpodlažnej budovy o dve nadzemné podlažia, pričom pôdorys pôvodnej stavby ostane zachovaný. Prvé nadzemné podlažie bude slúžiť ako
garážový priestor a priestor na pivnice prislúchajúce k jednotlivým bytom. Na vyšších
podlažiach sa budú nachádzať rôzne bytové
jednotky. V bytovom dome bude inštalovaný
nový centrálny výťah. Na každom poschodí
bude 1 štvorizbový, 2 trojizbové a 3 dvojizbové byty s rôznymi výmerami. Všetky

byty majú v štandarde balkón s výmerou nad
3 m² a pivnicu umiestenú na prízemí.
Nad konceptom projektu bytového domu Rezidencia Komenského strávil realizačný tím
primeraný čas už pred jeho nadobudnutím.
Po uváženej kúpe pôvodnej stavby nasledovalo vyriešenie zmeny územného plánu, vybavenie územného rozhodnutia a stavebného
povolenia. Nakreslilo sa množstvo variantov,
ktorých výzvou bolo, čo najefektívnejšie využiť priestor, ktorý ponúkal pôvodný pôdorys
budovy.
Trvalým cieľom bolo postaviť moderný bytový dom, ktorý bude svojim obyvateľom
prinášať primeraný komfort, či už ide o mladú začínajúcu rodinu, rodinu s deťmi, zrelý
manželský pár alebo single domácnosť. Projekt bol smerovaný na oživenie nefunkčnej
budovy bývalého gymnázia, ktorá stála vo vy-

ERASMUS+ OPÄŤ UMOŽNIL SPOZNAŤ SLOVENSKO
Všetko sa to začalo 16. 7. 2018, keď sa účastníci výmenného pobytu stretli v Oščadnici, v priestoroch penziónu Centrál. Vďaka
programu Erasmus+, organizácii Sytev a francúzskym agentúram bol práve francúzskym
účastníkom umožnený príchod na Slovensko.

Francúzski hostia okrem už spomínanej najdlhšej dediny na Slovensku navštívili Veľkú
Raču, tí odhodlanejší vystúpili až na vrchol
a na chvíľu sa ocitli v Poľsku. Objavovali aj
historické centrum Žiliny, prehliadkou Budatínskeho hradu a Burianovej veže, návštevou
Rosenfeldovho paláca, rinčiace tlesknutie
v strede Hlinkovho námestia. Vďaka aplikácii
„Actionbound“ si mohli jednotlivé štvorčlenné skupinky navzájom zmerať sily v orientácii
podľa mapy, a tak spoznať aj ďalšie, menej
známe zákutia Žiliny. (foto na titulnej strane)
„Caméra à la main“ – tak znel názov programu.
Cieľom sa stalo natáčanie, editovanie, strihanie či podfarbovanie videí, ďalej ukážka natáčania pomocou kamier a technológií s ambíciou zachytiť, ako vidia Slovensko – konkrétne
Žilinský kraj – ľudia z väčšej krajiny, inej kultúry očakávajúci neočakávané. Výsledkom sa

stali 2 videá. Príbehy zobrazujúce rovnaké,
ale predsa iné. Viac (doslovne) uhlov pohľadu
pomôže predostrieť Francúzom Slovensko ako
krajinu plnú rôznych zaujímavostí a odlišností. Slováci sa tiež dozvedeli veľa o Francúzsku
vďaka neskorým programom, akým boli napríklad kultúrne večery.
Pomocou každodenných workshopov sa
účastníkom podarilo spoznávať kultúrne rozdiely, ale aj podobné znaky a tradície nie len
vo Francúzsku a na Slovensku, ale aj v krajinách celého sveta.
Participanti sa pomocou hry „Eurotrain“ naučili, ako sa správajú ľudia počas rôznych
situácií, ako ich hodnotíme podľa výzoru,
aké máme voči iným rasám alebo náboženským vyznaniam predsudky. „Abigale story“,
bola akcia, ktorá vyžiadala zhodnotenie ľudí
od najhoršieho po najlepšieho na základe
príbehu, a tým teda donútila zamyslieť sa, či
takto ľudia konajú aj
v reálnom živote a či
je to naozaj správne.
„Dardiens“. Hra s cieľom vytvoriť vlastný
kmeň s vlastnými
pravidlami, vlastnými výrazmi a vlastnou gestikuláciou.

nikajúcej lokalite a ponúkala možnosti perfektného využitia na bytový dom. Veríme, že
ponúkame koncept, ktorý spĺňa vo všetkých
smeroch potreby súčasnej doby.
Projekt bytového domu Rezidencia Komenského bude realizovaný v strategickej lokalite
s výbornou občianskou vybavenosťou. Okolitá zástavba nízkych školských budov a bohatá zeleň v okolí projektu ponúka budúcim
obyvateľom možnosť bývania v krásnom prostredí a zároveň takmer v centre mesta. Výsledkom projektu bude moderné a komfortné
bývanie v KNM, ktoré spĺňa aj predstavy náročnejšieho klienta.
Ďalšie fotograﬁe a informácie nájdete na
Facebooku – https://www.facebook.com/
pg/byvajnakomenskeho/about/?ref=page_internal) alebo na webovej stránke –
– http://www.byvajnakomenskeho.sk/sk/.

Bolo treba dohodnúť sa s úplne iným kmeňom, ako postaviť most pomocou pár kancelárskych potrieb za krátky čas. Vrcholom
sa stala akcia „Campaigne“, kedy musela celá
skupina docieliť, aby natočené videá, fotky
a príspevky videlo minimálne 5 000 ľudí. Založili účty na všetkých možných sociálnych
sieťach a kanáloch, akými sú Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Google+ a naučili
sa tak s nimi pracovať nie len zábavnou – na
akú je mládež poväčšine zvyknutá – ale i podnikateľskou a oﬁciálnou formou.
Projekt mal však aj niekoľko prekážok, akými
bola napríklad nedokonalá znalosť anglického jazyka. Vďaka aktivitám, ktoré boli vykonávané v zmiešaných slovensko-francúzskych
skupinkách a ubytovaniu v izbách – v každej
bol minimálne 1 Francúz a 1 Slovák – sa však
účastníci v cudzom jazyku postupne zlepšovali, a tí, ktorí nevedeli na začiatku viac ako
„Hello“, dokázali koncom projektu vymyslieť
aspoň 1 súvislú anglickú vetu, prípadne si pomohli prekladačom alebo
rôznymi gestami.
Toto všetko pomohlo
29 slovenským i francúzskym účastníkom spolu
stráviť 10 dní, na ktoré
budú spomínať ešte veľmi
dlho.
Barbora Fučíková
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Počas mesiaca august bola inštalovaná
v dome kultúry zaujímavá výstava. V prízemných priestoroch dostupných širokej
verejnosti sa nachádzalo množstvo fotograﬁí, ktorých autorom sú členovia Fotoklubu Jablunkov. Touto akciou pokračuje
dobrá partnerská spolupráca medzi mestami Jablunkov a Kysucké Nové Mesto.

MONOGRAFIA
KYSUCKEJ OBCE
V striebornom poli štítu na zelenej pažiti
zelený listnatý les. Takýto je opis erbu obce
Povina. Ten je i ústredným motívom obálky
čerstvej monograﬁe Povina 1438 – 2018.
Vydalo ju vydavateľstvo FOMI z Vrútok
v spolupráci s obcou Povina. Slávnostný
krst sa konal v piatok 17. augusta spolu s oslavami 580. výročia prvej písomnej
zmienky, ktoré trvali tri dni. Obec sa po
prvýkrát spomína v listine turčianskeho
konventu v Kláštore pod Znievom, v ktorej sú uvedené obce Budatínskeho pastva
a jednou z nich je Povina. Tieto údaje ale
i množstvo iných faktov sa dozviete v novej publikácii. Autorský kolektív tvorili
Richard Lacko, Tomáš Kopták a Helena
Kotvasová. Redakčná rada pozostávala
z členiek Margita Šplháková, Jana Bendová
a ako je uvedené „všetci dobrí ľudia“. Množstvo fotograﬁckého a faktograﬁckého ma-

KORTEŠAČKY V RADOLI
(pokračovanie zo str. 1)
predvolebný boj, do ktorého sa zapojili nielen samotní kandidáti vicišpán Aduš Sentiváni (Matej Králik) a protikandidát Berco
Okoličáni (František Tulec), ale aj ich manželky (Lenka Záteková a Natália Valiašková), členovia iných urodzených rodov (Ľudovít Šrenkel, Matej Janiš a Pavol Zátek),
no karty zamiešali i všetkému načúvajúci
sluhovia (Soňa Hirnerová a Andrej Janiš).

BUBLINOVÉ NÁMESTIE
Myšlienka Bubble Day vznikla ako spontánny nápad dvoch priateľov. Je to ojedinelý
projekt, na ktorom spolupracuje viacero
dobrovoľníkov z viacerých miest, ktorým
nie je ľahostajná atmosféra okolo seba a túžia po zmene. Deň Bublín je prvý
bublinový projekt, ktorý vytvára
neopakovateľný deň na námestiach slovenských miest či iných
verejných priestranstvách. Cieľom podujatia je iba jednoduchá,
no zato vzácna myšlienka darovania nadšenia, radosti a úsmevu
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teriálu pochádza od samotných Povinčanov
a rodákov z Poviny. Obsah knihy je dotvorený reprodukciami maľovaných obrazov
Drahomíra Škora.

V knihe nájdete informácie z dejín obce
a jej blízkeho okolia od praveku až po súčasnosť. Súčasťou týchto kapitol sú dejiny školstva, samosprávy, hospodárstva,
služieb, spoločenského života a samotný
rozvoj a modernizácia obce. Nechýbajú
údaje o spoločenských organizáciách, ktoré
združovali dobrovoľných hasičov, včelárov,
ženy a iných, ich činnosť má vplyv na život
v obci dodnes. Samostatné kapitoly knihy
obsahujú slovom i obrazom informácie
o ľudovej architektúre, poľnohospodárstve,
tradičnom zamestnaní, ľudovom odeve, ľudovej hudbe, rodinných obyčajoch, stravovaní, liečiteľstve a pod. To všetko na viac
ako 250 stranách veľkosti A4 v kvalitnom
vyhotovení.
Máte chuť s v tejto obsahovo bohatej knihe
listovať? Môžete si ju zakúpiť v Obecnom
úrade Povina počas stránkových hodín za
20 €. Viac informácií 041/421 14 21.
D. Š.

Veselohra v troch dejstvách zo starých dobrých čias rozosmiala prítomných divákov
a nemalú zásluhu na tom mali skvelé výkony hercov. V závere zaznela myšlienka, že
žiadna kampaň nemôže byť bez jedla, pitia a bez bitky. Tej mele medzi urodzeným
panstvom sa nechápavo prizerali sluhovia.
A ako to dopadlo? Vyhral ten, ktorý sľúbil
viac, ale svojich volebných agitátorov odbil
tým, že nič výhrou vo voľbách nezískal.
Hru tradične režíroval Pavol Zátek so svojim tvorivým kolektívom. Kreativitu pred-

viedol i scénograf, jednotlivé kulisy mali
správny obrys a „pre istotu“ i trefný popis,
čo znázorňujú.
D. Š.

na perách svojmu okoliu. Predstavuje spôsob, ako sa na pár minút opäť vrátiť k svojmu detstvu v spoločnosti svojich priateľov
a známych.
V nedeľu 26. augusta vytvorili bublinkovú atmosféru na Námestí slobody v KNM
členovia YCčka. Mladí ľudia z tohto klubu už viackrát dokázali, že sa vedia nadchnúť
pre spoločnú vec a ako
dobrovoľníci zorganizovať a následne zrealizovať zaujímavé podujatie
v meste. Počasie sa v nedeľné popoludnie trošku

umúdrilo, a tak dalo príležitosť i Bubble
Day. Kto chcel, mohol v centre mesta vyskúšať bublinovú bitku, tvorbu veľkých bublín,
postavičky z balónov, či len obyčajnú hru
s bublinkami. Zapálení dobrovoľníci vás
radi vtiahli do detskej atmosféry.
D. Š.
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Nestihli ste túto výstavu? Neprekáža, veď
17. septembra je pre vás pripravená nová
v spolupráci s týmto českým partnerom
v rámci projektu Jabkový Den – Barevný
Den. Uzrieť môžete piktoriálne fotograﬁe
a výstava nesie názov Piktoriální imprese. Vernisáž sa uskutoční 17. septembra
o 16.00 hod. a exponáty môžete obdivovať
do konca októbra.
D. Š.

FOTOVÝSTAVY

HOSŤ MESIACA

V rubrike Hosť mesiaca predstavujeme 16-ročnú Terezku Kuriakovú. Žije v Radoli a je členkou
Rádioorientačného Klubu Kysuca. Tento rok získala titul dorasteneckej majsterky sveta v rádioorientačnom behu v disciplíne šprint.

V úvode spomínam, že si sa stala majsterkou sveta. Ale niečo tomu muselo
predchádzať, ako sa ti podarilo dostať do
slovenskej reprezentácie?
Do slovenskej reprezentácie som mala postup
takmer istý, pretože máme málo reprezentantov vo vekovej kategórii do 14 až 16 rokov.
Naša Slovenska výprava sa celkovo skladala
z 15 reprezentantov.
Majstrovstvá sveta sa tento rok konali
v júli v Českej republike. V akých kategóriách si tu štartovala, s kým si sa ich zúčastnila?
Súťažila som v kategórii W16. Bolo nás tam
spolu 37 dievčat z 12 krajín (ČR, Nemecko,
Maďarsko, Poľsko, Litva, Rusko, Slovinsko,

Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Chorvátsko
a Slovensko). Prvou disciplínou, ktorú som
absolvovala, bola osemdesiatka. V nej som sa
umiestnila na 8. mieste. Ako jednotlivec som
síce nevyhrala, ale podarilo sa nám vybojovať
bronzovú medailu v tímoch (Sophia Lilgová, Paula Dudová, Alenka Kubalová), kde sa
sčítavali časy dvoch najlepšie umiestnených
dievčat. Po sčítaní môjho a Sophinho času sa
nám podarilo o 7 sekúnd predbehnúť dievčatá
z Litvy. Ďalší deň nás čakala disciplína šprint,
kde sa mi podarilo vybojovať zlato. Dominanciu Slovenska potvrdili aj Sophia Lilgová,
ktorá sa umiestnila na 3. mieste a hneď za
ňou na 4. mieste Alenka Kubalová. Posledná
disciplína bol dvojmeter, v ktorom sa mi veľmi nedarilo.
Majsterkou si sa stala v disciplíne šprint.
Priblíž jednoducho, ako takýto ROB
šprint vyzerá a čím je náročný alebo iný
ako klasický ROB.
Šprint nie je tak náročný na kondíciu, ale skôr
na psychiku. Líši sa od ostatných disciplín
tým, že sa nevysiela kontrola 1 min. ale iba
12 sekúnd. Za ten čas musíte stihnúť určiť si
poradie a smer kontroly. Beží sa najskôr pomalé poradie potom prídete na tzv. divácku
kontrolu, kde vás môžu ľudia vidieť a povzbudzovať. Z diváckej kontroly
idete na rýchle kolo a potom
na maják a do cieľa. Šprint
trvá krátko, ale stavba trate
potrvá aj 2 hodiny. Môj víťazný čas bol 16:25.
Aké boli prvé dojmy po vyhlásení výsledkov?
Keď som prišla do cieľa, bola
som rada, že to už mám konečne za sebou. Najkrajší
pocit je, keď bežíte a ľudia vás povzbudzujú.
Vôbec som nečakala, že práve šprint sa mi podarí. Ale išlo tam aj v istej miere o šťastie.
A možno by sme sa mohli vrátiť na začiatok. Kedy si vlastne s ROB začala? Ako
trénuješ?
K tomuto športu som mala blízko už od malička, pretože behá môj brat Jakub Kuriak
a behával aj náš otec. Začínala som na faborkovej trati, ale keďže som bola ešte príliš
malá na tento šport, tak som to na chvíľku
nechala. Pred dvoma rokmi sa mi ozval môj
tréner, či by som nechcela prísť na tréning a ja
som súhlasila. Začali sme chodiť na preteky
do Poľska, Česka a po celom Slovensku. Preteky sú najlepším tréningom. Chodievam behať
dvakrát do týždňa a raz beháme s rádiom. Cez
zimu sa nedá veľmi behať, tak chodievame
na bežkárske sústredenia do Vysokých Tatier
a na Skalku, kde pracujeme na kondícii.

Tréningy sú náročné. Stáva sa, že sa ti
občas nechce? Čo ťa motivuje, poháňa?
Áno, dosť často sa mi stáva, že sa mi nechce,
ale vždy ma poháňa otec a tréner. Motivujú
ma medaily :-).
Ako vidíš svoju budúcnosť v tomto športe? Chceš sa mu venovať i naďalej?
Chcela by som v športe pokračovať aj naďalej
a zbierať medaile, no bude to už náročnejšie.
Od septembra nastupujem na strednú školu
a prechádzam medzi juniorky, kde je nominácia a konkurencia náročnejšia. Budúcu sezónu
sa chcem nominovať na juniorské majstrovstvá Európy do Slovinska a tam tiež získať
medailu.
A skúsme nášmu čitateľovi povedať nejakú zaujímavosť o ROB.
ROB je disciplína rozšírená po celom svete, teraz zažíva rozmach v Číne, na posledné preteky na Ukrajine (boli to iba pohárové preteky)
priletelo z jedného čínskeho mesta 150 pretekárov… V meste je 7 000 aktívnych ROB pretekárov, no aj tak naši pretekári a pretekári
z Európy nedali Číňanom žiadnu šancu. Nie
je teda jednoduché v našom náročnom športe
preraziť až na vrchol. Potrebujete odhodlanie,
vytrvalosť, domáce zázemie a kvalitný tréning.

Ak by niekoho takýto šport zaujal, kde sa
môže prihlásiť?
Náš ROB klub patrí medzi najúspešnejšie
kluby na Slovensku, ale môžem povedať, že
aj vo svetovom meradle, veď máme mužských majstrov sveta (Košut, Oravec) juniorského majstra sveta (Karol Janouš), juniorskú majsterku a vicemajsterku sveta (Katka
Košutová), ženskú majsterku sveta (Janka
Macinská), no a teraz aj dorasteneckú majsterku sveta… mňa :-)
Naše údaje sú: ROB klub KYSUCA, n. o.
Vajanského 394
024 01 Kysucké Nové Mesto.
Záujemcovia o tento super šport môžu volať:
0907/914 820 (tréner Ján Košut) alebo
napísať na e-mail: codeknm@gmail.com,
prípadne pozrieť našu webovú stránku
www.robknm.webnode.sk
Ďakujem za rozhovor.
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ŠKOLY VÍTAJÚ
SVOJICH ŽIAKOV
(pokračovanie zo str. 1)
inovované školské vzdelávacie programy.
Tieto posilňujú výučbu prírodovedných
predmetov a kladú väčší dôraz na technické
vzdelávanie žiakov. Súčasne vymedzujú anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa
vyučuje od 3. ročníka ZŠ. Druhý cudzí jazyk

PONUKA ZÁUJMOVÝCH
KRÚŽKOV V CVČ
Centrum voľného času na Komenského
ulici je správnym miestom pre voľný čas
detí a žiakov. Aj v tomto školskom roku
2018/2019 má vo svojej ponuke množstvo
krúžkov. Poplatok za krúžok je 4,50 €, čo je
0,50 € na jeden mesiac. Odovzdaním vzdelávacieho poukazu pri zápise žiaka prispejete k lepšiemu materiálnemu a technic-

je škola povinná poskytnúť žiakom z rámca voliteľných hodín podľa možností školy
od 7. ročníka.
Medzi základnými školami v súčasnosti
prebieha výborná spolupráca prostredníctvom Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorý kooperuje so všetkými školskými
parlamentmi. V minulom školskom roku
členovia spolu úspešne zrealizovali niekoľ-

ko projektov ako Celomestské dobrovoľníctvo, Hug Day, YCčko v pohybe a pod.
V tomto školskom roku 2018/2019 sa začne realizácia projektu Rozšírenie kapacity
Materskej školy Komenského v KNM.
Prajeme úspešný školský rok pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom, rodičom
a žiakom.
D. Š.

kému vybaveniu aktivít. Žiadosť o krúžok
a čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať
do 14. 9. a vzdelávací poukaz do 26. 9. 2018.
V prípade záujmu môžete využiť kontakt:
041/421 3294, 0911/383 140,
cvcknm@cvcknm.sk, www.cvcknm.sk
Ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019
(skratka VP označuje krúžok, ktorého členstvo je podmienené odovzdaním vzdelávacieho poukazu): Hádzaná (VP) * Mladý zoológ

(VP) * Strelecký krúžok (od 3.–8. ročník) *
Florbal (VP) * Mladý rybár (VP) * Judo (VP)
* Volejbal (chlapci + dievčatá) * Dreams mažoretky (VP) * Hra na gitare (VP) * Vareška (VP)
* Technický krúžok (VP) * Internet hrou * Folklórny spev (KNM, Horný Vadičov) * Detský
ateliér (maľovanie a šikovné ruky) * Stolnotenisový (VP) * Keramika (VP) * Atletika (VP) *
Turistický (VP) * Plavecký (VP).

PESTRÉ LETO S CENTROM
Letná činnosť v Centre voľného času na
Komenského ulici bola bohatá a pestrá. Záujem o tábory zo strany rodičov a detí bol
mimoriadne veľký. Aby sme tento záujem
uspokojili, zorganizovali sme až desať táborov, ktoré boli hneď naplnené. Samozrejme,
päť interných pedagogických zamestnancov
by takéto množstvo nedokázalo zvládnuť,
preto nám museli pomáhať dobrovoľníci
z radov pedagógov základných a stredných
škôl. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.
Hneď po prevzatí vysvedčení sa vybrali deti
do tábora v Chorvátsku – Biograd na Moru.
Zdokonalili sa v plávaní, spoznali nových
priateľov a vyskúšali si svoje vedomosti
z angličtiny pri rozhovoroch s rovesníkmi
z iných krajín.

CVČ SV. JAKUBA PRE DETI,
MLÁDEŽ I DOSPELÝCH
Centrum voľného času sv. Jakuba systematicky pracuje s deťmi a mládežou počas celého
roka a organizuje pre nich a aj rodiny rôzne
akcie. V novom školskom roku 2018/2019
ponúka pre deti a mládež od 5 do 30 rokov
tieto krúžky:
Herňa, Tanečný krúžok, Malý vedec Vedko,
Tvorivá dielnička, Športový krúžok (futbalový,
ﬂorbalový), CRE-AcTICE (pohybový), Detská
herňa, Hudobno-dramatický krúžok, Lentilky
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Prvý prázdninový týždeň sa konal 16. ročník cyklistického tábora v Mošovciach.
Skupina chlapcov najazdila počas pobytu
160 kilometrov. Spoznali región, súťažili
v športe, strieľali zo vzduchovky, naučili sa
pracovať s mapou a buzolou.
V spolupráci s ﬁrmou Schaeﬄer Kysuce
a SOŠs a Spojenou školou v KNM sme zorganizovali pre deti zamestnancov dva prímestské tábory s bohatým programom.
Dopoludnia sa im venovali pedagógovia
stredných škôl, popoludní športovali. Navštívili múzeum automobilov v Kopřivnici,
technické múzeum v Ostrave a dva dni mali
možnosť spoznávať ﬁrmu Schaeﬄer Kysuce.
Tradičné prímestské tábory, Túlavý autobus I. a II., boli zamerané na spoznávanie
Žilinského kraja, športovanie, turistiku
a plávanie. Veľkú obľubu si získal tábor
Tvorivý svet I. a II., v ktorom deti dokázali
(divadelný), Miništrantský krúžok, Formácia
detí, Programátor, Divadelný krúžok, Multimediálny spravodajca (fotografovanie, obsluha
kamery, farské správy), Mládežnícky spevácky
zbor Zbor Bohom Zvolaný a Shema, Formácia
mladých. Každú sobotu o 19.15 sa v CVČ koná
Modlitbové spoločenstvo mládeže. Záujmové
krúžky a stretnutia začnú od 24. 9. 2018, poplatky za ne sa pohybujú od 0 do 10 €. Vzdelávací poukaz je možné využiť len pri Herni.
V ponuke pre dospelých má CVČ pripravený
Mamiklub, Podporná skupina (pre mamičky

vytvoriť prekrásne veci vlastnými rukami.
Samozrejme, nezabudli ani na šport a spoznávanie zaujímavostí v širokom okolí.
V spolupráci s rybárskym zväzom sa stretli
mladí rybári na Neslušanke, kde si vyskúšali
svoje vedomosti v praxi. Na konci prázdnin
sme zorganizovali v spolupráci s detskou
diabetologickou ambulanciou tradičný tábor mladých diabetikov v Trenčianskych
Tepliciach. Ďakujeme lekárom a zdravotným sestrám za pomoc. Bez nich by to nešlo.
Za pomoc ďakujeme: vedeniu SOŠs
a SŠ KNM, Schaeﬄer Kysuce, MO SRZ
KNM, Diabetickému zväzu a všetkým dobrovoľníkom, ktorých bolo v konečnom sumáre tridsať. V táboroch sa odrekreovalo
244 detí.
Mgr. K. Bendová

o nosení detí), Poraďme si vo výchove. Tieto
stretnutia začnú od októbra 2018. Pre pohybovo aktívnych sú pripravené cvičenia: Kalanetika, Fit-step, Funkčný kondičný tréning
pre ženy i mužov, Zdravý chrbát.
Prihlášku si môžete prevziať v centre počas
otváracích hodín.
Bližšie informácie ohľadom krúžkov,
poplatkov a činnosti CVČ sv. Jakuba
môžete získať na tel. č.: 0911/176 111
alebo cez e-mail:
centrumsvjakubknm@gmail.com.
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SPOMIENKY
V septembri 2018 uplynie 30 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý otec a starý
otec, učiteľ, riaditeľ školy, dlhoročný člen
Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Tibor JARUNEK,
ktorý lásku k hudbe vštepoval svojim žiakom.
V decembri 2018 si pripomenieme aj
27. smutné výročie, kedy, nás vo veku
66 rokov navždy opustila naša drahá mamička
a stará mama, učiteľka
Mária JARUNKOVÁ
Na miestach, kde pôsobila, nacvičovala
divadlo a aj hrávala.
S láskou spomína dcéra Mária a rodina syna
Ľubomíra.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 2. 9. 2018 si pripomíname 16. výročie
úmrtia nášho otca
Ľubomíra ŠKOLNÍKA
S láskou spomíname.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 17. septembra uplynie 1 rok, čo nás
opustila naša drahá manželka, mama a babka
Lívia URBÁNKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn Patrik
a dcéra Xénia s rodinou.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok je otvorená dokorán.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 14. 9. 2018 si pripomenieme 7. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka,
pradedka
Jozefa MIHÁLIKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomínajú manželka, syn Jozef
s priateľkou, dcéry Janka a Marianka
s rodinami, vnučky Veronika, Laurika a vnúčik
Alex a malý pravnúčik Jakubko.

Dňa 14. 8. 2018 uplynulo 10 rokov
od smutnej udalosti, keď nám zomrela
Irena ŠKORVÁNKOVÁ
Kto si ju pamätá, venujte jej tichú spomienku.
Spomína s láskou syn s rodinou.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať,
budeme, synček drahý, stále na Teba
spomínať.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov
a spomienky nám zanechal.
Tá rana stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 26. 9. bude tomu sedem rokov, čo zomrel
Jozef TULEC z KNM
S úctou a láskou spomína mama, otec, sestra
Monika s rodinou a teta Zuzka s rodinou.

Už niet návratu, ani nádeje,
len cestička ku hrobu nás k Tebe zavedie.
5. 9. 2018 uplynul rok, čo nás vo veku
43 rokov navždy opustil manžel, otec
Miroslav ČELKO z Kysuckého Nového Mesta
S úctou spomínajú manželka, syn, švagriné,
svokra, brat a ostatná rodina.

Dňa 23. 8. 2018 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša mama, stará mama
Margita KUBALOVÁ

Zároveň oznamujeme, že dňa 7. 5. 2018 nás
opustil náš otec, dedo a pradedo
Milan KUBALA
Navždy zostanú v našich spomienkach
a srdciach.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.

„Vzácne chvíle s Tebou, mami, už dávno
pominuli.
Zostala nám láska v našich srdciach a krásne
spomienky.“
Dňa 18. septembra 2018 uplynú 2 roky, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama a stará
mama
Zdenka CHORVÁTOVÁ
Za tichú spomienku a modlitbu ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou spomínajú dcéry s vnúčatami.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym, susedom, záhradkárom
z osady Hlboké za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s mojim manželom
Jánom HORÁKOM,
ktorý nás opustil dňa 8. 7. 2018 vo veku
79 rokov.
Ďakujem za dôstojnú rozlúčku p. farárovi
Tilešovi i správe cintorína a pohrebenej
službe.
S úctou a vďakou manželka Oľga, bratia
a ostatná rodina.

Keď nové ráno nastalo,
Tvoje srdce biť prestalo,
odišla si potichučky.
Neúprosný osud, to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny dom,
ale spomienky nám ponechal.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci
oznamujeme, že dňa 7. 8. 2018 vo veku
79 rokov dotĺklo srdiečko našej drahej
mamičke, manželke, babičke, sestre
a švagrinej
Oľge HOCHOVEJ, rod. Glowniovej
z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom
a známym za účasť na poslednej rozlúčke,
kvetinové dary a slová útechy. Vďaka patrí
aj pánu farárovi, dobrovoľným hasičom,
organistovi, kostolníkovi a pohrebnej službe.
Smútiaca rodina.

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
SOBOTA

1. 9. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2. 9. 2018

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

8. 9. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

9. 9. 2018

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

15. 9. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

16. 9. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

22. 9. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

23. 9. 2018

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

29. 9. 2018

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

30. 9. 2018

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

Zvesti

OPUSTILI NÁS

Dana MIČÁKOVÁ
Mária ŠEDOVÁ
Štefan VLČEK
Anton SVRČEK
Anna DIVINSKÁ
Dušan ŠIDLO
Dušan FRIDRICH
Zorislav RUDINEC
Oľga HOCHOVÁ
Vincencia JANČIGOVÁ
Ján BIRKUS
Jozef FLAK

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

53 rokov
73 rokov
85 rokov
64 rokov
93 rokov
70 rokov
62 rokov
67 rokov
79 rokov
81 rokov
68 rokov
67 rokov

NARODENIE DETÍ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 6. septembra uplynie 20 rokov, kedy nás
opustil
Ing. Miroslav BUJDÁK
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Sestra Anna, švagor Pavel, synovci Roman
a Boris s rodinami a neter Veronika.

Juraj Čuntala,
Terézia Macušová,
Tamara Damašková

MANŽELSTVO UZAVRELI

Ing. Milan Kohút a Mgr. Patrícia Gregvorková
Branislav Kultán a Dominika Vavrová
Daniel Kramár a Eva Michálková
Martin Fojtík a Viera Hartiníková
Branislav Luha a Drahoslava Gajdlanová
Štefan Kočiš a Renáta Ondrúšková
Ondrej Nemček a Gabriela Šintajová
Tomáš Kvašňovský a Veronika Škoriková

INZERCIA
 Mesto Kysucké Nové Mesto ponúka voľné pracovné miesta
na pozíciu: opatrovateľka v domácnosti.
Požadované kvaliﬁkačné predpoklady: opatrovateľský kurz,
prípadne stredné alebo vyššie vzdelanie so zameraním
na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Kontakt: Bc. Janka Virdzeková, Dom kultúry, Litovelská 871,
Kysucké Nové Mesto, 2. poschodie, kancelária č. 65,
tel.: 041/420 41 83.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 8/2018
znie: „… levovi sa smejú zajace.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Štefan Dostál, MS 790,
KNM – 6,00 €, 2. Janka Čížová, Budatínska Lehota 258 – 5,00 €, 3. Zuzana
Berešíková, Dolný Vadičov 67 – 3,00 €.
Mulan,
oklep, GT,
talmi, gro,
klmal

praskla

podviedlo

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 8/2018 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv.

laminát
(skr.)

veru

americký
animovaný
film

biblické
ženské
meno

snop z vy3. časť
mláteného
tajničky
obilia

polovica
priemeru

orgán
zraku

2. časť
tajničky

dym
(bás.)
zatýkací
rozkaz

obliekol
som

nepravé
zlato
ľahká,
po česky

drgal
(nár.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ejej

14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 9. 2018.

citovo pohol (kniž.)
Komenského meno

popevok

okopanina
nápor
nevytĺkal
kov
Ivan
(dom.)

japonská
lovkyňa
perál
autor
amik
krížovky:
Jaroslav čiernobiely
Jablonský
(skr.)

EČV
Tvrdošína
kód
Guatemaly

dúšok
erbium
(zn.)

1. časť
tajničky

jadro
(kniž.)

strigôň

družstvo

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



Konfucius: Chyby každého … dokončenie v tajničke krížovky

9


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

9

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 8/2018: „zelenina“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Martin Kosztolanyi, Rudinka 49. 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. 9. 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. 9. 2018, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

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

D
D
D
D
D
D
D
D

1. 4+5.
2. Hmota stromov.
3. Deduško.
4. Ťažká práca.
5. Dieťatko.
6. Dorota (dom.).
7. Niekam.
8. Bezpilotné lietadlá.
pomôcka: drony

Zaslaním správneho znenia tajničky dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov
nájdete na webovom sídle mesta.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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20. 8. 2018 – 20. 9. 2018
Mestská knižnica KNM
Dnes čítam – fotosúťaž
Fotograﬁcká súťaž pre deti a mládež od 0
do 18 rokov v rámci Klubu Magnus. Vytvor
kreatívnu fotograﬁu na uvedenú tému (ako
čítaš, čo čítaš, kde čítaš, čítanie…) a pošli
ju na: kniznica@kysuckenovemesto.sk do
20. 9. Všetky fotograﬁe budú zverejnené
a o tej najkrajšej rozhodne „like“. Čakajú
vás super odmeny.

1. 7. – 23. 9. 2018
Kaštieľ Radoľa
Sklený svet
Výstava sklených výrobkov a dekorácií
z tvorby sklára Petra Dolinaja z Valašskej
Belej.
1. – 30. 9. 2018
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara Mariána Čapku
vás pozývajú na prezentačné výstavy. Tento
mesiac vystavuje Pavol Šulavík.
1. 9. 2018
Primátorský výstup
11. ročník Primátorského výstupu na Holý
vrch.
1. 9. 2018 – 31. 5. 2019
Mestská knižnica KNM
Čítame o sto 6
Súťaž tried základných škôl. Body žiaci získajú zapožičaním kníh, návštevou knižnice s triedou a účasťou v akejkoľvek súťaži
v knižnici. Na konci školského roku víťazná
trieda získa poklad.
2. 9. 2018
Letný prechod
41./21. ročník letného prechodu Kysuckou
vrchovinou.
3. 9. – 31. 10. 2018
telocvičňa ZŠ Clementisova a Dolinský potok
Nábor mladých judistov

Zvesti

Klub Judo San KNM organizuje nábor nových judistov. Nábor chlapcov a dievčat vo
veku od 6 do 12 rokov, v prípade záujmu
i starších, sa koná počas tréningov.
informácie: Ing. Stanislav Kuchár,
0903/778 107, www.judosan.sk,
thorn@judosan.sk

15. 9. 2018
Námestie v Dubí
Deň Dubia
V programe futbalové zápasy mužov,
sv. omša, dožinková slávnosť s ukážkami
produktov obyvateľov Dubia, výstava pri
príležitosti 70. výročia strojárstva a iné.

4. 9. 2018, 17.30 h.
Dom kultúry KNM
Tanečný hiphop workshop
Tanečné podujatie s Pavlom „Pajom“ Julénym – tanečník, choreograf, niekoľkonásobný majster Slovenska a svetového
pohára v discu, hiphope. Aktívne spolupracuje so skupinou The Pastels, so speváčkami
Twins, Tvoja tvár znie povedome. Kto má
chuť hýbať
sa a tancovať, nech
sa pripojí,
súčasťou
p o d u j at i a
i
nábor
nových
členov do
Ta n e č n é ho klubu
Deep.
vstupné: zdarma
informácie: 0905/509 225

17. 9. – 30. 10. 2018
Dom kultúry KNM
Piktoriálni imprese
Výstava piktoriálnych fotograﬁí v rámci
projektu Jabkový Den – Barevný Den v spolupráci s partnerským mestom Jablunkov.
Vernisáž výstavy 17. 9. o 16.00 hod.

7. 9. 2018
Vysoké Tatry
Prechod sedlami Vysokých Tatier.
12. 9. 2018, 18.30 h.
Dom kultúry KNM, zrkadlová sála 3. posch.
Otvorenie skupiny Tai Chi pre začiatočníkov
Združenie Taoistického Tai Chi v SR organizuje pravidelné cvičenia v KNM. Otvorenie skupiny pre začiatočníkov je spojené
s ukážkami a úvodom do cvičenia Tai Chi.
informácie: www.taoisttaichi.org/sk/sila-ﬂexibilita-pokoj/, 0949/601 492
12. 9. 2018, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Nové kurzy spoločenského tanca
Tanečné kurzy pre mladých i dospelých.
Naučíte sa waltz, valčík, chacha, jive, salsa,
blues a iné.
informácie: bohun.michal@gmail.com,
0915/032 392
15. 9. 2018
Západné Tatry z Poľska
Turistika na Giewont a Červené vrchy cez
Kresanicu.

19. 9. 2018, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
Nábor nových mažoretiek do súboru
Asanka
V novom školskom roku nábor nových mažoretiek. Pre dievčatá vo veku 6–8 rokov.
informácie: vnukova@asanka.sk,
gajdosova@asanka.sk, 0903/852 328,
0918/286 633.
23. 9. 2018
Deň športu pre rodiny s deťmi
Turistika na Ostré a Straník.
27. 9. 2018, 19.30 h.
Dom kultúry KNM
Besame Mucho
Správa o ľuďoch na hlavnej a vedľajšej koľaji. Divadelná hra Stanislava Štepku v podaní Radošinského naivného divadla.
vstupné: 16 €
28. – 30. 9. 2018
Kino Kysuca
Okresná výstava
drobných zvierat
Chovatelia všetkých srdečne pozývajú na výstavu
zvierat.
otvorené: 28. 9. 14.00 – 18.00,
29. 9. 8.00 – 18.00, 30. 9. 8.00 – 14.00 h.
Počas výstavy je zabezpečené tradičné občerstvenie.
29. 9. 2018, 7.30 h.
sídlisko Kamence pri pohostinstve Domček
Najlepší kysucký guláš
Súťaž vo varení gulášu. Pravidlá súťaže zverejnené na webovej stránke mesta.
30. 9. 2018
Veľká Fatra
Turistika na Kľak a Sklabinský hrad.

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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SPOMIENKOVÝ POCHOD

jeruzalemskú tragédiu mesta a jej obete.
Najväčšiu radosť z výstupu mali deti, keď

za svetiel bateriek a iných svietidiel vytvorili pri zostupe blikajúceho hada. Teodor
Bráciník potom pripomenul v krátkosti
históriu tohto čierneho dňa. Najmladší
účastník bol ani nie 11-mesačný Martinko Galvánek z KNM, najskôr narodeným účastníkom bol 75-ročný Bohuš
Galvánek. Každý účastník dostal malé
občerstvenie a malú sladkosť vďaka
sponzorke z Pivárne u Kultána v Radoli,
za čo ďakujeme.
Tešíme sa a pozývame na ďalší ročník.
Teodor Bráciník

hasičov. Preteky prebiehali za pekného a slnečného počasia, preto prilákali množstvo
divákov.
DHZ KNM ďakuje všetkým dobrovoľným
hasičom pod vedením veliteľa Miroslava Kurica, ktorí sa podieľali na príprave
a organizácii súťaže. O rok dovidenia na
26. ročníku.

Výsledky:
kategória muži: 1. Podvysoká, 14,76 s.;
2. Ochodnica, 14,83 s.; 3. Trnové 15,11 s.;
8. KNM 18,11 s.
kategória ženy: 1. Oškerda, čas 17,87 s.;
2. Ochodnica, 19,43 s.; 3. Bytčica, 20,28 s.
kategória dievčatá: 1. Horný Vadičov
kategória chlapci: 1. Horný Vadičov,
2. Ochodnica, 3. Nesluša

Dňa 17. 8. 2018. v piatok podvečer usporiadal Športklub turistiky KNM 18. ročník
Spomienkového výstupu na Vreteň pri
príležitosti 114. výročia vyhorenia mesta.
Od pomníka vyhorenia mesta pri lávke do
Budatínskej Lehoty postupne odštartovalo od 17,00 – 17,30 za horúceho počasia
54 účastníkov na vrchol Vretňa, potom zostúpili pod Vreteň k symbolickému ohňu,
kde si pohľadom na krásne rozsvietené
mesto už za tmy uctili minútou ticha tzv.

HASIČI BOJOVALI
O POHÁR PRIMÁTORA

ŠPORT/INZERCIA

(pokračovanie zo str. 1)
K vzácnym hosťom patril primátor mesta
KNM Ján Hartel, krajský riaditeľ HaZZ
Žilina Jaroslav Kapusniak, predseda ÚzV
DPO SR KNM Ján Martiška a ďalší. Súťaže
sa zúčastnilo 22 kolektívov dobrovoľných

LUCIA ŠEVČÍKOVÁ
OBHÁJILA TITUL
Od 6. do 15. 8. 2018 sa uskutočnili v Koutoch
nad Desnou (ČR) Majstrovstvá Európskej Únie
v šachu mládeže v kategóriách do 8, 10, 12
a 14 rokov. Slovenská výprava bola najpočetnejšou, hralo 24 hráčov. Chlapci a dievčatá hrali
v každej vekovej kategórii spoločný turnaj a následne boli vyhodnotení zvlášť chlapci a zvlášť

prof. Ing. FELICITA CHROMJAKOVÁ, PhD.
nezávislá kandidátka na post primátora
si vás dovoľuje pozvať na

STRETNUTIA
S OBČANMI MESTA
V PREDVOLEBNEJ KAMPANI
Dom kultúry KNM – 20. 9. 2018 o 18,00 h
M-Café Kamence – 19. 9. 2018 o 18,00 h
Neslušská piváreň – 18. 9. 2018 o 17,00 h
Dubie námes e – 15. 9. 2018 o 16,00 h
Buda nska Lehota kultúrny dom – 21. 9. 2018 o 17,00 h
Oškerda centrum – 23. 9. 2018 o 15,00 h

Dajte šancu
novým nezávislým osobnosƟam vo vedení mesta
a podporte reálnu zmenu

dievčatá. Turnaja sa zúčastnili hráči a hráčky
z 11 šachových federácií. Všetky partie boli
prenášané on-line.
Žiačka ZŠ Clementisova KNM Lucia Ševčíková obhájila titul majsterky EÚ z predchádzajúceho roku. Odohrala 9 náročných partií. Obhájiť titul nebolo jednoduché, veď väčšina jej
odohratých partií trvala 4 hodiny a niekedy aj
4,5 hodiny, čo je cca 7 až 8 hodín šachu
denne. Dôsledná príprava a samotná
hra sa vyplatila a so ziskom 5,5 bodu
zvíťazila vo svojej kategórii. Jej najcennejšia výhra v turnaji bolo víťazstvo
nad prvým nasadeným hráčom v kategórii chlapcov do 12 rokov a víťazom
tejto vekovej kategórie Maďarom CM
Pasti Aronom.
Slovensko celkovo na majstrovstvách
získalo 1 zlatú, 1 striebornú a 3 bronzové medaile.
V kategórii chlapcov do 8 rokov reprezentoval Slovensko aj Ondrej Ševčík
(MŠK KNM). Umiestnil sa na 12. mieste so ziskom 3,5 bodu. Pred turnajom
bol nasadený podľa FIDE Ratingu ako
4. hráč, avšak predchádzajúce dlhodobejšie zdravotné problémy a niekedy aj
menej športového šťastia v turnaji mu
znemožnilo získať vytúženú medailu.
Mgr. Ľubomír Ševčík

INZP 7/2018

ZVESTI Kysuckého Nového Mesta, regionálny mesačník. Vydáva Mesto Kysucké Nové Mesto
Redaktor: PhDr. Dušana Šinalová. Redakčná rada: primátor mesta Ing. Ján Hartel, Miroslav Piňák, PhDr. Dušana Šinalová,
Mgr. Veronika Bílešová. Redakcia: MsÚ KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00314099,
e-mail: zvesti@kysuckenovemesto.sk. Uzávierka príspevkov: 20. september 2018. Redakcia má právo neuverejniť príspevky, ktoré
sú v rozpore s novinárskou profesijnou etikou a vyhradzuje si právo krátiť príspevky, resp. neobjednané rukopisy neuverejniť. Redakcia
nezodpovedá za obsah inzercie a názory čitateľov. DTP a tlač: Reklamný servis s. r. o., EV 3037/09, ISSN 1337-7949.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

12

ROČNÍK XXV. • SEPTEMBER 2018

