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Ocenenie Gold
Worldloppet Master
pre Kysučana
Tento titul sa udeľuje po splnení stanovených podmienok v diaľkových behoch na
lyžiach. Treba odbehnúť 10 behov v rôznych štátoch a jeden musí byť zaoceánsky.
Tieto podmienky splnil pán Milan Šiška
z Oškerdy, a tým získal medailu a ocenenie Gold Worldloppet Master. Absolvoval
Jizerskú 50-tku až osemkrát, Dolomitenlauf (42 km) v Rakúsku dvakrát, Konig
Ludwig Lauf (50 km) v Nemecku, Engadin Skimaraton (42 km) vo Švajčiarsku,
Bieg Piastow (50 km) v Poľsku, Tarta maratón (63 km) v Estónsku, Finlandia Hito
(50 km) vo Fínsku, Vasaloppet (90 km) vo
Švédsku a Sapporo Ski Maraton (50 km)
v Japonsku.
(pokračovanie na str. 11)
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Október, mesiac úcty k starším
„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale
krásni starí ľudia sú umelecké diela“, povedal Johann Wolfgang von Goethe. V jeho
slovách sa ukrýva kus múdrosti získanej po
stáročia. Starší ľudia už veľa prežili, preskákali mnohé úskalia života a získali vlastné
skúsenosti, naučili sa tešiť z maličkostí a vychutnávať si každý okamih. Sú teda umeleckým dielom vlastného života, ktorý do ich
tvári časom nakreslil pár vrások a zafarbil
vlasy nabielo.
A práve prichádzajúci mesiac október je venovaný starším. Pozastavme sa v nasledujúcich dňoch na chvíľu a uctime si starších,
či už rodičov, starých rodičov, tety, ujov, ale
aj susedov, priateľov a známych. Povedzme
im milé slovo, pomôžme zvládnuť niekoľko
schodov alebo len tak urobme radosť malič-
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kosťou. Veď starší ľudia nám počas života
predávali svoje získané múdrosti a skúsenosti, boli nám oporou v živote a neustále
rozdávali lásku a pohladenia.
Som rád, že v našom meste majú seniori svoje miesto. Pravidelne sa stretávajú,
organizujú rôzne súťaže, výlety, športujú,
prezentujú kultúru nášho mesta spevom
i tancom. Neustále sú súčasťou nášho verejného života a možno príkladom toho, ako
raz budeme tráviť jeseň života my sami. Veď
jediný spôsob, ako dlho žiť, je zostarnúť.
Prajem všetkým starším, aby ich nasledujúce dni boli plné lásky, porozumenia, šťastia
ale najmä zdravia.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Predseda NR SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov
a určil deň konania volieb na sobotu
9. novembra 2013. Podľa zákona sa
konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod., tak
ako každé iné. Tieto voľby, ako je známe,
neoplývajú účasťou veľkého počtu voličov.
Možno aj preto, že mnohí ani nepoznajú
kompetencie tohto krajského útvaru, ktoré
sa bezprostredne týkajú obyvateľov i nášho mesta. Len okrajovo spomeniem, že
Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľ
stredných škôl, teda aj tých, ktoré sa nachádzajú v našom meste: Gymnázium, Stredná
spojená škola (bývalá stredná priemyselná
škola) a tiež Stredná odborná škola strojnícka na Športovej ulici. Na týchto školách
vykonáva štátnu správu v 2. stupni, teda
tie veci, o ktorých rozhodol riaditeľ tejto
školy v I. stupni, a samozrejme, vymenúva a odvoláva riaditeľov týchto stredných
škôl. Pod Vyšší územný celok, ako niekedy
túto krajskú samosprávu nazývame, patrí
aj zriaďovanie neštátnych zdravotníckych
zariadení (polikliník a nemocníc s polikli-

Poďakovanie
Vážení občania, milí moji priatelia, voliči.
V posledných cca 6 – 7 týždňoch som spolu
so svojimi priateľmi rozbehol petičnú akciu
na moju podporu, aby som mohol kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
v blížiacich sa voľbách do VÚC dňa 9. novembra 2013. Vďaka Vašej pomoci sa na petičné
hárky na moju podporu podpísalo bezmála
dvetisíc voličov, hoci podľa zákona mi staAutorom fotografie plodov
našich záhradkárov
na titulnej strane je
Mgr. Jaroslav Kubánik.
Zachyťte aj Vy naše mesto
svojim fotoaparátom.

nikou), pričom krajská samospráva vydáva
povolenia na poskytovanie zdravotníckej
starostlivosti v týchto zariadeniach. Do ich
kompetencie rovnako patrí i správa ciest II.
a III. tried, pričom cez naše mesto, ako som
už viackrát písal, prechádzajú až tri cesty
tretej triedy (cesty prechádzajú cez ulice
Dlhomíra Poľského, Litovelskú, Neslušskú
cestu, Vajanského ulicu a Ulicu 9. mája až
k Povinskému mostu), teda do ich kompetencie patrí nielen cesty udržiavať, ale rovnako podľa potreby prestriekavať priechody pre chodcov, prípadne zriaďovať nové
priechody. Ešte spomeniem, že Žilinský
samosprávny kraj je zriaďovateľom Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb na Štúrovej ulici, a tiež je zriaďovateľom Centra sociálnych služieb Fantázia
na Belanského ulici. Obe tieto zariadenia
poskytujú svoje služby pre svojich klientov celoročne. Vymenovávanie a odvolávanie riaditeľov týchto zariadení patrí teda,
samozrejme, do ich kompetencie. Poslednú
kompetenciu, ktorú spomeniem, je udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na
pravidelnú dopravu (okrem mestskej dopravy, ktorá zostala v kompetencii mesta), rovnako samosprávny kraj schvaľuje cestovné
poriadky pravidelnej dopravy.
Čo sa týka samotných volieb pripomínam, že každému občanovi nášho mesta
bude najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb doručené oznámenie, v ktorom, okrem toho, že sa v ňom uvedie čas
konania volieb, uvedie sa volebný okrsok
a miesto, kde môže voliť. Volebné miestnos-

ti a volebné okrsky sme ponechali tie, ktoré
boli pri posledných voľbách v roku 2012.
V oznámení bude tiež každý upozornený
na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti (občiansky
preukaz). Len upozorňujem, že zo zákona
každý volič hlasuje osobne a zastúpenie
nie je možné. Členovia okrskovej volebnej
komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič musí po prevzatí obálky
a hlasovacích lístkov vstúpiť do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov
(za plentu). Voličovi, ktorý sa neodobral
do tohto priestoru, komisia hlasovanie
neumožní. V tomto priestore vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do
zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľbu
predsedu. Na hlasovacom lístku pre voľby
do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja môže zakrúžkovať jedného, dvoch,
ale najviac troch kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu zakrúžkuje
len toho kandidáta, za ktorého hlasuje.
Volič, ktorý si nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo
preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo
vziať so sebou za plentu iného voliča, nie
však člena okrskovej volebnej komisie, aby
zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky. Rovnako za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže ju do nej, na jeho požiadanie v jeho
prítomnosti, vložiť iný volič, ale opäť nie
člen okrskovej volebnej komisie.

čilo 400 podpisov. Ďakujem vedeniu mesta
Kysucké Nové Mesto a jeho zamestnancom,
riaditeľom a zamestnancom príspevkových
a rozpočtových organizácií mesta, vedeniu
a zamestnancom Stavebného bytového
družstva, vedeniu a zamestnancom Kysuca
s.r.o., súčasným a bývalým starostom obcí
a zamestnancom obecných úradov, učiteľom,
lekárom, úradníkom, robotníkom, živnostníkom a všetkým, čo ste mi pomáhali, a verím
že mi budete pomáhať aj počas volieb a v prípade môjho úspechu aj po voľbách. Osobitne
sa chcem poďakovať svojej manželke Anne
Randovej, susedom Anne Maráčkovej, Karolovi Vajdiakovi, Anne Šidlovej, Irenke Dršmanovej, Janke Drexlerovej, Boženke Haluzovej,
Želke Maráčkovej, Oľge Bárdyovej a ďalším
z KNM, Majke Pastuchovej, Janke Hmírovej
a Hanke Šplhákovej z Lodna, Ferkovi Kopa-

sovi z Ochodnice, Jarke Šutej z Kysuckého
Lieskovca, Jarkovi Nekorancovi a Tonkovi Janáčikovi z Nesluše, Vierke Jarošíkovej a Vladkovi Behúňovi z Vadičova, Štefanovi Hoštákovi z Lopušnej, Vierke Franekovej a Majke
Čelkovej z Radole, Evičke Hollej z Oškerdy,
Anne Grigovej z Rudinky, Anne Mičianovej
z Rudiny. Ešte raz všetkým úprimne zo srdca ďakujem za prejavenú dôveru, ktorá je
pre mňa obrovským záväzkom a výzvou na
zvýšenú aktivitu v prípade môjho zvolenia
za poslanca zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Ešte raz veľké ĎAKUJEM.
Ing.Vavrín Randa,
nezávislý kandidát na poslanca ŽSK
za volebný obvod č. 4 – okres Kysucké N. Mesto
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Určenie volebných okrskov pre voľby do ŽSK

Volebný okrsok

Volebná miestnosť

Voliči s trvalým pobytom

001

Gymnázium Jesenského, č. 2243/21

Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká

002

Gymnázium Jesenského, č. 2243/21

Sládkovičova

003

MŠ 9. mája, č. 1292/11

9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie,
Štúrova bytové domy súp. č. 1210, 1211

004

MŠ 9. mája, č. 1292/11

Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300, 1301, 1302, 1190, 2822, 2823

005

ZUŠ SNP, č. 376/1

Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp. č. 1303, 1304, 1305,
SNP, ČSA rodinné domy, ČSA bytový dom súp. č. 1306

006

Klub 75, Belanského, č. 75/67

Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Nám. slobody, Pivovarská,
Komenského, Nábrežná

007

Dom kultúry Litovelská, č. 871/3

Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská

008

Dom kultúry Litovelská, č. 871/3

Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny

009

ZŠ Clementisova, č. 616

Clementisova, Dlhomíra Poľského

010

ZŠ Dolinský potok, č. 1114/28

Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok,
Na Podstráni, Kukučinova

011

ZŠ Dolinský potok, č. 1114/28

Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie, Športová,
Štefánikova štvrť

012

Dom kultúry Bud. Lehota, č. 225

Budatínska Lehota

013

Dom kultúry Oškerda, č. 91

Oškerda

30. NARODENINY JEDNÉHO DOMOVA
Vydanie knihy pre seniorov na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste
podporili mnohí kysuckí podnikatelia,
ale aj niektorí starostovia z obcí blízkeho okolia.
ZpSaDSS v Kysuckom Novom Meste na
Štúrovej ulici si v tomto roku pripomína
30 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti chystá vedenie zariadenia pod záštitou
Žilinského samosprávneho kraja a predsedu Ing. Juraja Blanára, vydanie pamätnej
a slávnostnej publikácie. V knihe, okrem
života klientov tohto domova sociálnych
služieb, si môžu čitatelia nájsť informácie
odborníkov o fenoméne staroby ako takej,
o tom, že je to prirodzený stav, pretože
všetci starneme, či si to chceme alebo nechceme uvedomiť. Okrem toho sa od odborníkov dozviete, ako je o klientov tohto zariadenia postarané po stránke medicínskej,
lekárenskej, opatrovateľskej a bežnej každodennej starostlivosti, riaditeľka Ing. Miriam Bugrová zhodnotí okrem kutúrneho
a spoločenského života, ktorý majú klienti
vskutku v tomto domove bohatý, tiež sta-
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vebné a rekonštrukčné práce, ktoré sa od
roku 2008 pod jej vedením v domove udiali
a nebolo ich málo. Vďaka nim však seniori
majú krajšie a príjemnejšie bývanie, elegantnú kuchyňu a jedáleň, ale aj napríklad
nákladný výťah, skutočne prepotrebnú záležitosť, zvlásť pre chorých a nechodiacich
klientov. Kniha vychádza pod záštitou Ing.
Juraja Blanára – predsedu Žilinského samosprávneho kraja a aj jemu je v knihe venovaná samostatná kapitola, ktorá opisuje
jeho vzťah ku starým ľuďom, ktorých si on
nesmierne váži a práve obdobie, kedy toto
zariadenie patrí pod „jeho krídla“, je najdynamickejšie, neustále sa rekonštruuje a samotní klienti hodnotia tieto roky ako veľmi
zaujímavé, lebo stále cestujú, zabávajú sa,
organizujú si rôzne spoločenské akcie, a tak
si spríjemňujú chvíle staroby. Veď ak chcete, dočítate sa o tom. Kniha by mala vyjsť
v novembri 2013 a bude aj jej slávnostný
krst. Samozrejme, krstným otcom by mal
byť Ing. Juraj Blanár. V publikácii budú mať
svoje miesto aj všetci tí, ktorí materiálne
či finančne podporili jej vydanie. V samostatnej kapitole si nájdu prezentácie svo-

jich spoločností alebo seba ako osobnosť
regiónu a samozrejme je to aj informácia
pre verejnosť, aby aj čitatelia, občania vedeli, komu nie je ľahostajný život seniora
vo svojom meste, pretože tí, ktorí podporili vydanie knihy, vo veľkej miere tomuto
domovu aj pomáhajú a neustále podporujú jeho aktivity. Hlavným a zodpovedným
zostavovateľom publikácie je žurnalistka
Mgr. Alena Jaššová s ďalšími odborníkmi,
ktorí zabezpečili obsahové zloženie knihy,
fotografie, preklady a korektúry, grafické
práce a samotnú tlač do požadovanej podoby. Veríme, že kniha bude naozaj slávnostným darčekom k 30. výročiu Zariadenia
pre seniorov a domova sociálnych služieb
na Štúrovej ulici v KNM, ale pribudne tiež
do zoznamu kníh a publikácií o živote ľudí
v KNM a ostane tak kysuckým dedičstvom
pre budúce generácie. Publikácia vznikla
vďaka podpore Žilinského samosprávneho
kraja, neziskovej organizácie „Radosť žiť“,
Mgr. Aleny Jaššovej – vydavateľstvo „Helena“ so sídlom v Šali. Generálnymi sponzormi sú kysucké firmy, (viac o nich prinesieme
v budúcom čísle). Ďalšími sponzormi knihy
sú aj niektorí starostovia z okolitých obcí.
Aj o tých v budúcom čísle napíšeme viac.
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Určenie volebných miestností a volebných okrskov pre ulice, bytové a rodinné domy primátorom Mesta Kysucké Nové Mesto pre voľby
do orgánov Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 9. 11. 2013 od 7.00 do 22.00 hod.

SPRAVODAJSTVO

ECHO MESIACA
Milá redakcia,
chcela by som sa zdôveriť so svojou skúsenosťou. Mám 3,5-ročnú dcéru, ktorú som
pred dvoma rokmi prihlásila do MŠ Kamence, nakoľko ja aj manžel pracujeme. Keďže
moju žiadosť zamietli, bola som nútená
prihlásiť dcéru do Poviny a dvakrát denne
cestovať, čo pre mňa znamená 16 km cesty.
Preto som verila, že ak moja dcéra dosiahla
3 roky, bývame na ulici vedľa škôlky a obaja sme pracujúci, že tento rok moju dcérku príjmu. Nestalo sa tak, napriek tomu,
že škôlku navštevuje niekoľko detí, ktoré
v meste nebývajú, prípadne nemajú pracujúcich oboch rodičov. S podobnými skúsenosťami sa stretli aj iné mamičky, mali
dojem, že podmienky prijatia sú nejasné, ba
priam chaotické a dôvod zakaždým iný.
Preto by som chcela vedieť, či existujú podmienky poradia prijatia do MŠ, ktoré stanovuje nadriadený. Škôlkou stanovené podmienky oni sami nedodržiavajú. Ako a kde
zapísať dcéru, keď našim deťom v meste
zaberajú priestor deti z iných obcí? Nemalo
by mesto uprednostniť domácich alebo deti
bývajúce v obvode?
Anna Ondrušková

Návrat okresného úradu
Reforma štátnej správy (známa pod pojmom
ESO) prináša pre občanov okresu Kysucké
Nové Mesto dňom 1.10. 2013 návrat okresného úradu. V minulosti došlo k zámernému
presunu niektorých odborov do Žiliny alebo
do Čadce s tichým súhlasom vtedajších zástupcov politických strán.
Vytvorenie Okresného úradu Kysucké Nové
Mesto je na základe zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa
19. júna 2013. Okresný úrad v KM bude zriadený k 1. 10. 2013.
Novozriadený okresný úrad bude mať vo svojej štruktúre tieto odbory:
• Odbor organizačný
• Odbor civilnej obrany a krízového riadenia

Odpovedá PhDr. Elena Gavláková, riaditeľka Materskej školy, Ulica 9. mája
KNM: „Je pravdou, že pani Ondrušková
mala evidovanú žiadosť o prijatie dieťaťa
do MŠ Ulica 9. mája od roku 2012. V školskom roku 2012/2013 rozhodnutia o prijatí, respektívne o neprijatí detí do materskej
školy vydávala v mesiaci máj bývala pani
riaditeľka. Pre školský rok 2013/2014 rozhodnutia o prijatí, respektívne o neprijatí dieťaťa do MŠ som vydávala v mesiaci máj
ja, ako novozvolená riaditeľka. Každú jednu
žiadosť, v ktorej bolo uvedené v kolónke,
že matka je na materskej dovolenke (MD)
som konzultovala s jedným zákonným zástupcom.
Po telefonickom rozhovore s pánom
Ondruškom, ktorý prevzal môj telefonát, som sa dozvedela, že ich dieťa je
umiestnené v MŠ v Povine. Informáciu
o umiestnení dieťaťa v MŠ Povina som si
overila začiatkom júna u pani zástupkyni
v menovanej materskej škole, ktorá potvrdila, že dieťa je umiestnené v ich predškolskom zariadení a že matka nikdy nespomenula, že by dieťa chcela odhlásiť z ich
predškolského zariadenia. Následne matka telefonický potvrdila pani zástupkyni,
že jej dieťa bude naďalej navštevovať MŠ
v Povine, preto nebola prijatá v našej MŠ.

Pre školský rok 2013/2014 som vydávala
rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej
školy podľa kritérií, ktoré upravuje §59 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhlášky
č. 306/2008 Z. z. a doplnených interných
kritérií, ktoré boli schválené poradným orgánom – pedagogickou radou a boli dané na
schválenie 11 členom Rady školy pri MŠ. Kritéria prijímania detí do MŠ k začiatku školského roka som riadne zverejnila po dohode
so zriaďovateľom na hlavnej nástenke v MŠ,
na informačnej nástenke MsÚ v čase od
15. februára do 15. marca 2013. Do MŠ boli
prijaté detí zamestnaných matiek z mesta
Kysucké Nové Mesto.
Mojou snahou je komunikovať s rodičmi, vypočuť si ich, vychádzať im v ústrety, ale kapacita MŠ nedovoľuje vyhovieť každej jednej
evidovanej žiadosti.“
Odpovedá Mgr. Ladislav Vendrinský, vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí
a zdravotníctva: „Osobne som sa s pani
Ondruškovou stretol na našom oddelení
a ponúkol som jej pomoc. V prípade, že nebude jej dcéra umiestnená v MŠ 9. mája, že
s ňou pôjdem do ostatných materských škôl
v meste a požiadame o umiestnenie dcéry.
Zároveň som ju upozornil, že nemôže mať jej
dieťa dve prihlášky do MŠ, v tomto prípade
do MŠ Povina a MŠ 9. mája.“

• Odbor životného prostredia
• Odbor katastra
Predajom budovy bývalého okresného úradu
(pri mestskom parku) vznikol problém umiestnenia Okresného úradu KNM. Po dlhých rokovaniach a obhliadkach rôznych objektov,
bolo rozhodnuté, že sídlo nového úradu bude
v budove Daňového úradu na Litovelskej ulici
č. 1218. Toto riešenie považujem za dočasné,
pretože rozsah služieb štátnej správy v našom
meste pre občanov sa bude rozširovať.
V tejto budove bude sídliť prednosta Okresného úradu KNM, ďalej organizačný odbor,
odbor civilnej obrany a krízového riadenia
a odbor životného prostredia. Odbor katastra
bude naďalej vykonávať svoju činnosť na
Družstevnej ulici, tam kde sídli teraz, v budove
Hasičskej a záchrannej služby.
Pracovníkmi novovzniknutého úradu budú
pracovníci súčasného Úradu katastra a pracovníci, ktorí pracujú v Obvodnom úrade Žilina.

Títo pracovníci sa k uvedenému dátumu premiestnia do nového okresného úradu spolu so
svojou agendou. Z uvedeného dôvodu Okresný úrad KNM nebude vykonávať výberové
konania na obsadzovanie pracovných pozícií.
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 26. 9. 2013 vymenovala za prednostu Okresného úradu Kysucké Nové Mesto
Ing. Ľubomíra Golisa.
Aj touto cestou mu srdečne gratulujem k jeho
vymenovaniu a prajem, aby sa mu v práci darilo.

Voľba hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom
Meste vyhlásilo v júni 2013 podľa §-u 18a)
ods. 2) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Kysuckého Nového
Mesta.

Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. septembra 2013, volili poslanci jedného zo štyroch
uchádzačov tajným hlasovaním na uvedenú
pozíciu. Volebná komisia v zložení M. Slivka,
V. Ochodničan a J. Kandrik prepočítala všetky
platné hlasy a vyhlásila výsledky. Na základe

Ing. Ľubomír Golis
prednosta
Okr. úradu KNM

Ing. Vladimír Macášek,
prednosta
Obv. úradu ZA

tajného hlasovania všetkých 19 poslancov získala najväčší počet hlasov Mgr. Ing. Eva Chládková (11), ďalší v poradí bol Ing. Ľubomír Golis
s 5 hlasmi, 2 hlasy získala Ing. Lenka Mizerová
a jeden hlas Mgr. Andrea Macejková.
Kontrolórom mesta Kysucké Nové
Mesto sa na ďalšie funkčné obdobie stala
Mgr. Ing. Eva Chládková, ktorá túto funkciu
zastáva od roku 2007.
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V sobotu parkovanie bezplatne na Belanského ulici s obráteným smerom dopravy
bezplatné parkovanie na Belanského
ulici v sobotu.
VZN nadobudlo platnosť 1. 10. 2013, od
tohto dátumu nie je potrebné v sobotu na
spomínanej ulici hradiť poplatok za parkovanie. Informácia je uvedená aj na všetkých parkovacích automatoch.
Ďalším krokom v ústrety podnikateľom,
ktorí majú prevádzky na Belanského ulici je obrátenie smeru dopravy.

Bezpečná jeseň života

júcich preplatky za elektriku, plyn, prípadne
super výhry, poznajú seniori aj z vysielania
v televízii. Osobne sa niektorí stretli s krádežou z nákupného košíka alebo z kabelky.
Pripomínať seniorom možnosť stretnúť sa
s podvodníkmi je nevyhnutnosťou, nakoľko
stretnutie s falošnými ľuďmi schopnými pripraviť ich o celoživotné úspory je tragédiou,
z ktorej sa ťažko spamätávajú. Byť bdelý
a opatrný sa oplatí v každom veku.
Mgr. Ladislav Feiler,
soc. pracovník ZpSaDSS

Príslušníčka OR PZ Čadca mjr. Mgr. Jana Zlochová v stredu 18. septembra 2013 navštívila
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych
služieb na Štúrovej v Kysuckom Novom
Meste. Na stretnutí so seniormi predstavila
program polície SR: Bezpečná jeseň života.
Uviedla modelové prípady ako „šmejdi“
pripravia dôchodcom nepríjemné životné
situácie. Návštevy podvodníkov prezentujúcich sa ako zástupcovia organizácií ponúka-

Dni čistoty mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci
s firmou T + T, a. s. Žilina organizuje v dňoch
14. 10. – 29. 10. 2013 Dni čistoty mesta.
V termíne od 14. – 23. októbra bude možné
likvidovať elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), ďalej
autobatérie, žiarivky a pneumatiky. Upozorňujeme, že v uvedených dňoch nebude možné dávať do kontajnerová komunálny odpad.
Na zvoz elektronického šrotu, autobatérií,
žiariviek a pneumatík bude pristavený veľkokapacitný kontajner označený firmou
T+T, a. s. nasledovne:
od 10.00 do 17.00 hod.
Ul. Clementisova
14. 10. 2013
(reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej
15. 10. 2013
(Kysuca s. r. o.)
Ul. Hviezdoslavova
16. 10. 2013
(Kino Kysuca)
Kamence (predajňa Perla)
17. 10. 2013
Kamence (predajňa Jednota) 18. 10. 2013
od 10.00 do 13.00 hod.
ZŠ Dolinský potok
19. 10. 2013
od 14.00 do 17.00 hod.
Dubie
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná)
Budatínska Lehota
(predajňa Jednota)
Oškerda (dom kultúry)

Zvesti

19. 10. 2013
21. 10. 2013
22. 10. 2013
23. 10. 2013

Dni čistoty mesta budú pokračovať
25. – 29. októbra, kedy bude možné likvidovať komunálny odpad. Upozorňujeme
občanov, že v uvedených dňoch už nebude
možné likvidovať elektronický šrot.
Na zvoz komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené
firmou T+T, a. s. nasledovne:

Od 30. 9. 2013 bude jednosmerná ulica
smerovať o križovatky s Vajanského ulicou po obchodný dom COOP Jednota.
Podnikatelia svoju požiadavku zdôvodnili
tým, že sa zvýši pravdepodobnosť návštevy obchodov na tejto ulici zamestnancami
podnikov a závodov z priemyselnej zóny
na ceste z práce. Preto upozorňujeme
všetkých vodičov, aby pozorne sledovali
dopravné značenie.

Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta
(aut. zast. Zvršok)
Mesto Kysucké Nové Mesto žiada občanov,
aby odpady, ktoré sú zbierané počas Dní
očisty mesta, konaných na jeseň 2013, neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na
jar 2014. Chráňme si spoločne prostredie,
v ktorom žijeme!

25. – 26.10. 2013 (piatok – sobota)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
Ul. Murgašova (parkovisko Hotel Kysuca)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (byt. dom č. 1054)
Ul. Benkova
(byt. dom č. 2873)
Firma: Ing. Daniela Hrivíková
Ul. ČSA (byt. dom č. 1190)
Kamence
(predajňa Perla)
Kamence
(predajňa Jednota)
28. – 29.10. 2013
(pondelok – utorok)
Budatínska Lehota
(predajňa Jednota)
Dubie
Oškerda (dom kultúry)
Ul. Komenského
(farský úrad)
Ul. Kukučínova
(bývalá OVS)
Ul. Hurbanova

ponúka kurzy účtovníctva

október - november 2013
1. Podvojné účtovníctvo a mzdy

125 hod.

235 €*

2. Jednoduché účtovníctvo a mzdy 55 hod.

120 €*

3. Komplexný kurz PÚ, JÚ a miezd 143 hod.

295 €*

Pri absolvovaní komplexného kurzu je v cene zahrnutá zľava 60€.
*Cena je stanovená pre min. počet účastníkov 10, pri menšom
počte ponúkame iné programy na našej web stránke

S vydaním certifikátu MŠ SR a ukážkami účtovania na PC
Otvorenie kurzov: 28.10.2013 o 16:00, Dom kultúry KNM
Informácie: ( (041) 421 2609, 0907 817 558
www.midaro.sk
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Na základe rokovania so zástupcami podnikateľov sídliacich na Belanského ulici
navrhlo Mesto KNM VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Kysucké Nové Mesto.
Poslanci MsZ tento návrh na septembrovom zasadnutí schválili, a tak bolo vyhovené ďalšej požiadavke podnikateľov –

HOSŤ MESIACA

HOSŤ MESIACA

V letných mesiacoch sa stáva pravidlom, že naše mesto
navštevujú kysuckí rodáci.
V priebehu leta dovolenkoval v KNM prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Jeho meno je členom výboru Urbariátu známe, no prekvapením bolo, keď po jednom
telefonáte sám prišiel do kancelárie Urbariátu a na otázku ako sa stal spoluvlastníkom,
vytiahol občiansky preukaz a ukázal miesto
narodenia – Kysucké Nové Mesto.
Pán profesor, kto boli Vaši rodičia a kde je
dom Vášho narodenia?
Ja veľmi rád o sebe tvrdím, že patrím medzi
posledných pravých Čuhárov, pretože tí ďalší
Čuhári sa narodili už len v Žiline alebo v Čadci, kde sú pôrodnice. Moja mama bola rodená
Irena Kolláriková, pochádzala z dnešnej Ulice
1. mája, dva domy povyše bývalej pošty. Starorodičovský dom, kde som sa aj ja narodil, dnes
slúži ako predajňa oblečenia.
Môj otec, Ing. Vladimír Dvurečenskij, bol
pôvodom Rus, ktorý po októbrovej revolúcii
odišiel z Ruska a cez Tunis a Francúzsko prišiel začiatkom dvadsiatych rokov študovať
do Prahy geodéziu. V tých rokoch začala hospodárska kríza, takže zamestnanie našiel na
Slovensku, v okolí Hnúšte a Lučenca. Po vojne
pracovala v Lučenci aj moja mama, tam sa spoznala s mojim otcom. Keď som sa mal narodiť
ja, 1949, tak mama odišla domov a ja som sa
stal Čuhárom.
Asi od 1951 sa otec stal vedúcim Strediska geodézie a kartografie v Šafárikove, dnes opäť
Tornaľa. Tam som vychodil základnú a strednú školu a po maturite som išiel študovať
matematiku do Bratislavy na Prírodovedeckú
fakultu UK. Po skončení vysokej školy som nastúpil na internú ašpirantúru, dnes sa tomu
hovorí doktorandské štúdium, na Ústav merania SAV v Bratislave a od roku 1987 pracujem
na Matematickom ústave SAV v Bratislave,
kde od roku 1999 som jeho riaditeľom.
Môj otec mi žartom hovorieval, aby som si
nebral za ženu Čuhárku. No keď som mu
predstavil Želku Tarábkovú, dcéru známeho
kysuckého dejateľa a profesora na gymnáziu
v KNM, tak mi povedal, že tú Čuhárku si môžem vziať. Takže odvtedy mám čulé a pravidelné styky s mestom, navyše dcéra Dagmar,
dnes lekárka, sa narodila v Čadci. Po Vianociach 1979 som odišiel pracovať do Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, pri
Moskve. V Dubne sa nám narodil aj syn Andrej, dnes elektroinžinier, takže som si obnovil ruské korene. Tam sme boli vyše 6 rokov
a počas pobytu sa mi podarilo objaviť v roku

1984 otcových príbuzných. Pripomínam, že
otec odišiel z Ruska asi v roku 1918, takže až
po vyše 60 rokoch sa podarilo obnoviť osobné
styky s ruskou rodinou. Moji rodičia sú pochovaní v KNM.
Matematika nie je u väčšiny žiakov a študentov obľúbený predmet a Vy ste sa
v oblasti matematiky stali medzinárodne
uznávaným vedcom.
Pracujem ako matematik a zaoberám sa teóriou kvantových štruktúr. Je to matematická teória, ktorá sa zaoberá matematickými
základmi kvantovej mechaniky. Po objavení
novej fyziky začiatkom minulého storočia,
a ktorú dnes voláme kvantová mechanika, sa
ukázalo, že starú newtonovskú fyziku nemožno používať pre nové objavy vo svete atómov
a ich jadier. Mal som šťastie už pri diplomovej
práci, že mi bola ponúknutá táto téma a to
som netušil, že sa ňou budem zaoberať vyše
40 rokov. Vďaka tomu sa mi podarilo získať
všetky najvyššie vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti, doktorát vied a profesúru.
V nových časoch, 1991–92, som získal prestížne štipendium Alexandra von Humboldta,
v rámci ktorého som bol na Ústave teoretickej
fyziky Univerzity v Kolíne nad Rýnom. Tam sa
deti výborne naučili po nemecky.
Dosiahnuť titul profesora, doktora prírodných vied a doktora vied, znamená aj
náročnú publikačnú činnosť.
Slovensko patrí k svetovej špičke práve v oblasti výskumu kvantových štruktúr a som rád, že
aj ja som mohol svojou troškou prispieť k tomuto postaveniu. V roku 2004 som bol zvolený v Denveri, USA, za prezidenta International
Quantum Structure Association, medzinárodnej asociácie pre kvantové štruktúry. Napísal
som dve vedecké monografie, ktoré vyšli v Holandsku. Okrem toho moje meno je na skoro
270 vedeckých článkoch uverejnených vo vedeckých časopisoch po celom svete a mám na
ne asi 2300 citácií. Spolupracujem s mnohými
odborníkmi z celého sveta ako aj zo Slovenska
a som pozývaný na významné konferencie
a univerzity, sám organizujem vedecké konferencie doma aj v zahraničí. Ako vidíte, kedysi
Kysučania sa ako drotári preslávili po svete
a dnes to dokážu aj čuhárski matematici.
Vaše doterajšie ocenenia?
V roku 2003 som sa stal jedným z prvých
12 členov Učenej spoločnosti SAV (predtým
to boli akademici). V roku 2006 som sa stal
Vedcom roka SR, za to mi v Tornali, kde som
vyrástol, dali čestné občianstvo. Získal som
rôzne ocenenia SAV, Literárneho fondu, ceny
ministra školstva, bol som nominovaný do
Krištáľového krídla v roku 2010. Nedávno
moja kolegyňa a ja sme boli ako jediní matematici v SAV vyhodnotení slovenskou komisiou ARRA ako slovenská špička, porovnateľná so svetovou špičkou.

Venujem sa aj pedagogickej práci. Prednášal
som na Stavebnej fakulte a Fakulte architektúry STU a na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky KU. Svojho času som bol zodpovedný za doktorandské štúdium teórie
pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
za celé Slovensko. Dnes mám na starosti doktorandské štúdium na našom ústave. Okrem
toho som vychoval 7 doktorandov, mal som
dokonca doktorandov z Nemecka a z Malty.
To je najlepší spôsob, ako preniesť najnovšie
vedecké výsledky na novú generáciu matematikov.
Z titulu svojej funkcie som bol a som v rôznych funkciách a komisiách, vedeckých radách v ústavoch a na univerzitách, doma aj
v zahraničí. Od roku 2007 chodím do Bruselu,
kde som v komisii, ktorá rozhoduje o výbere
žiadostí o grant pre mladých matematikov
z Európy.
Určite k oceneniam prispeli aj výsledky
Vašej práce, ktoré považujete za najvýznamnejšie?
Je ozaj ťažké vybrať niečo, čo by mohlo čitateľov Zvestí KNM zaujímať. V škole sme sa učili,
že sčítavanie a násobenie čísel je komutatívne, t.j. 3 + 4 je to isté ako 4 + 3. V matematike
máme aj nekomutatívne štruktúry, napr. tí
čo študovali techniku alebo ekonómiu vedia,
že násobenie matíc už nie je komutatívne.
V rokoch 2000 až 2001 som sa zaoberal zaujímavými matematickými štruktúrami a tie
boli nekomutatívne. Súviseli s popisom mnoho-hodnotového uvažovania. Z každodennej
skúsenosti vieme, že svet nie je bielo-čierny,
t.j. dvojhodnotový, ale má veľa škál a odtieňov farieb. Aj prvé televízory boli čierno-biele a dnes máme farebné TV. V matematike je
veľmi cenné, ak niektoré dôležité pojmy vieme
reprezentovať inými známymi štruktúrami.
No a mne sa to podarilo s týmito nekomutatívnymi štruktúrami. Veľa matematikov po
mojom výsledku hneď siahlo, a tak tento výsledok už vyše 6 rokov patrí medzi najcitovanejšie práce slovenského matematika.
Váš odkaz rodákom a tým čo sa matematiky boja?
Z dolných Kysúc pochádza zopár významných matematikov aj fyzikov: Prof. P. Povinec,
Dr. M. Chlebík, Dr. S. Bodjanová, Dr. S. Palúch,
doc. L. Piják, doc. P. Grešák a iní. Ja zvyknem
hovorievať, že matematika nie je nič iného, ako
zdravý sedliacky rozum. Mnohí ľudia si sťažujú, že nemajú dosť toho alebo iného. No nikto
sa nesťažuje, že by mal málo zdravého rozumu.
Takže, Kysučania, netreba sa báť matematiky!
Ďakujem za milý rozhovor a prajem mnoho zdravia a pracovných úspechov v náročnej vedeckej
činnosti.
M. Antecký
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V dňoch 18. – 20. septembra sa konala
v Žiline medzinárodná konferencia s názvom 27. plavebné dni za účasti zástupcov
z ministerstiev dopravy Českej a Slovenskej republiky, odborníkov z oblasti dopravy, zástupcov vysokých škôl dopravného
zamerania z Českej a Slovenskej republiky a hostí z Poľskej republiky. Témou ich
stretnutia bolo prepojenie troch morí – Severného, Baltského a Čierneho – vodnými
cestami.
Tohto stretnutia sa zúčastnil aj primátor
nášho mesta Ing. Ján Hartel, lebo táto
téma sa nášho mesta úzko dotýka. Všetkým zúčastneným predstavil stanovisko
mesta Kysucké Nové Mesto k prepojeniu
riek Odra a Váh a vyslovil výhrady voči
terajšiemu stavu, ktorým je stavebná uzávera v KNM bez časového a priestorového

obmedzenia. Svojim vystúpením prítomných zaujal.
Uviedol aj informácie o aktuálnych zmenách, ktoré nastali po prednesení pripomienok na výjazdovom zasadnutí vlády
SR v decembri minulého roku. Na tomto
zasadnutí bolo prijaté uznesenie, ktoré zaviazalo vládu zaoberať sa problémom a do
pol roka prijať riešenie. A tak v júli 2013 sa
konalo rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so
zástupcami Ministerstva životného prostredia SR, ŽSK a mesta. Výsledkom bolo
kompromisné riešenie, že projektová organizácia, ktorá vypracovala štúdiu kanála
prepájajúceho vodné cesty Odra a Váh, krížom pretínajúceho územie určené platným
územným plánom mesta na hromadnú
bytovú výstavbu a príslušnú infraštruktú-

Školský rok sa začal

legislatívou a s metodickými pokynmi pre
oblasť edukácie a zároveň získali prehľad
o aktuálnych informáciách Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v KNM a Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, pracovisko KNM.
Dvojúrovňový systém vzdelávania, štátne
a školské vzdelávacie programy sa uplatňujú v základných školách od 1. až po 9. ročník. Dvojúrovňový systém vzdelávania sa
uplatňuje aj v materských školách. Školské
kluby detí a CVČ postupujú podľa školského výchovného programu. CVČ nebude
v nasledujúcom školskom roku 2013/2014
poskytovať záujmové vzdelávanie žiakom
stredných škôl, nakoľko zákon obmedzuje
poskytovanie vzdelávania v CVČ len pre
deti a žiakov vo veku od 5 do 15 rokov.
Dňa 11. septembra sa uskutočnila ďalšia pracovná porada za účasti zástupcov
Štátnej školskej inšpekcie, školského inšpekčného centra Žilina, ktorí informovali

Po dvojmesačnej prestávke sa v septembri
otvorili brány škôl a školských zariadení
aj v našom meste. Do 20 tried materských
škôl nastúpilo 469 detí. Základné školy
v 73 triedach bude navštevovať 1 424 žiakov, z toho 88 integrovaných. Oproti minulému roku vznikol nárast počtu detí v materských školách, takýto trend by mohol
priniesť aj nárast prvákov v nasledujúcich
školských rokoch.
O organizačnom zabezpečení nového školského roka 2013/2014 informovalo Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ KNM riaditeľov škôl a školských
zariadení na pracovnej porade, ktorá sa
uskutočnila 21. augusta pred nástupom
pedagogických zamestnancov do práce po
letných prázdninách. Vedúci riadiaci zamestnanci sa oboznámili s pedagogickou

Spomienka na leto
Toto leto sa uskutočnil už 10. ročník letného tábora mladých cykloturistov so zameraním na aktívny pobyt v prírode. Základňou nášho tábora sa stala turistická
ubytovňa v Mošovciach. Skupina 16 detí
navštívila zaujímavé miesta regiónu Turiec.
Hlavným dopravným prostriedkom bol pre
nás bicykel a perfektne značená Turčianska cyklomagistrála, ktorá nás doviedla do
krásnych kútov tohto regiónu.
Počas tohto ročníka starší účastníci tábora
najazdili na bicykli viac ako 130 km, v rámci pešej turistiky viac ako 20 km. Navštívili

Zvesti

sme niekoľko rančov, jazdili sme na koňoch, navštívili i chovnú stanicu pstruhov,
rodný dom J. Kollára, múzeum remesiel,
obec Blatnicu, Gaderskú dolinu, kaštieľ,
park grófa Révaya, posledného majiteľa
a iné historické a prírodné zaujímavosti.

ru a dokonca prechádzajúceho jestvujúcou
výstavbou časti mesta, prehodnotí riešenie
kanála tak, aby čo najmenej obmedzoval
územný rozvoj mesta.
V súčasnosti môžeme s potešením konštatovať, že vytrvalá snaha mesta sa oplatila.
Mesto dostalo projekčný návrh, v ktorom
sa výrazne zúžilo priestorové obmedzenie
platného územného plánu mesta až o 80 %
oproti pôvodnému zámeru. V zmysle dohovoru by Štátna plavebná správa, ktorá je
účastníkom stavebného konania a vyjadruje sa k dotknutému územiu, mala vydávať stanoviská v zmysle dohovoru a upraveného posudku. Je to veľký krok dopredu,
ktorý sa mestu podaril. Či už sa v dotknutej oblasti v budúcnosti bude alebo nebude
kanál budovať, pre naše mesto to už nebude mať taký veľký dopad a je to vykročenie
zo slepej uličky.

o analýze výchovno-vzdelávacej činnosti za
minulý školský rok, oboznámili riadiacich
zamestnancov škôl a školských zariadení o náplni činnosti školskej inšpekcie na
nový školský rok, ako aj o riešení sťažností
v zmysle platnej legislatívy.
Novinkou v školstve je, že tento rok sa
bude spúšťať Rezortný informačný systém Ministerstva školstva, vedy výskumu
a športu SR, kde budú evidované registre
detí, žiakov a poslucháčov a registre zamestnancov škôl a školských zariadení.
Uplatnením Rezortného informačného
systému sa skvalitní prepojenie školského
systému so štátnou a verejnou správou. Informácie o systéme predstavil zástupca firmy DITEC Bratislava. Porady sa zúčastnili
aj zástupcovia spoločnosti ŠEVT, ktorí informovali o najnovších tlačivách a produktoch pre školy a školské zariadenia.
Mgr. Ladislav Vendrinský

Počas tábora sme sa tiež kúpali, hrali športové hry, súťažili, vyrobili suvenír, napísali
a poslali pohľadnice domov. Na záver tábora boli účastníci odmenení vecnými cenami
za všetky aktivity, ktoré sme vyhlásili.
Tábor organizuje pracovníčka CVČ v spolupráci s dlhoročným dobrovoľným spolupracovníkom „ujom“ Romanom Minarovičom, ktorému patrí veľká vďaka za
všetky ročníky táborov. Poďakovanie patrí
p. Miroslavovi Piňákovi, ktorý nám každoročne odvezie aj dovezie bicykle, batožiny
a materiál do Mošoviec, tiež pani učiteľke
Monike Gregušovej, táborovej vedúcej a inštruktorovi Marekovi Piňákovi.
Anna Behúňová
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Dobré správy ohľadom vodnej cesty

Po rokoch príde čas, keď spomienka ožíva v nás.
Dňa 13. 10. 2013 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil
Pavol ŠTEFANEC z KNM
S láskou a úctou stále spomína manželka, dcéra
a syn s rodinami.

SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 8. 10. 2013 si pripomenieme prvé výročie
úmrtia milovaného manžela, otca, dedka,
krstného otca, brata, švagra
Teodora VENDRINSKÉHO
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku v modlitbách.
Manželka a synovia s rodinami.

Len láska zostane, tá smrť nepozná.
Dňa 5. 10. 2013 uplynie 15 rokov, kedy nás
navždy opustila naša maminka
Milena BRODŇANOVÁ
S láskou spomínajú dcéry Zuzana a Katarína
s manželom.

Čas plynie a Ty už 10 rokov nie si s nami,
no v našich srdciach a spomienkach žiješ stále
s nami.
Dňa 15. 10. 2013 uplynie 10 rokov, čo nás
opustil
Emil ŠOTKOVSKÝ z Kysuckého Nového Mesta
S úctou spomína manželka s deťmi a rodinami.

Dňa 23. 10. 2013 uplynie smutných 10 rokov, čo nás náhle opustil,
v 83 rokoch, vynikajúci otecko a dedko
Ing. Ján ONDRÁŠIK
a dňa 3. 10. 2013 už sú 2 roky, čo zomrela, v 82 rokoch, starostlivá
mamička a babka
Mária ONDRÁŠIKOVÁ
Naši drahí rodičia, roky plynú, ubieha čas, ale spomienka na
Vás ostáva stále v nás. S vďakou, úctou a láskou spomína syn
MUDr. Ján Ondrášik a vnúčatá.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa 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.
Dňa 26. 9. bolo tomu dva roky, čo zomrel
Jozef TULEC z KNM.
S úctou a láskou spomína mama, otec a sestra
s rodinou.

Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Teba ostávajú v nás.
Dňa 15. 9. 2013 sme si pripomenuli nedožité
70. narodeniny a 14. výročie úmrtia manžela,
otca a dedka
Jozefa BARIČÍKA
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
s rodinou, syn s rodinou, ostatná rodina a známi.

Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Teba ostávajú v nás.
Dňa 13. 10. 2013 si pripomíname 10. výročie
úmrtia manželky, matky, starej matky
Adelky BAJÁNKOVEJ
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.

POĎAKOVANIE
Dňa 17. augusta 2013 nás opustil vo veku
72 rokov náš manžel, otec, dedko, brat a švagor
Ján GAJDOŠ z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, príbuzným,
susedom, priateľom, spolupracovníčkam a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Zvlášť Pán Boh zaplať p. kpl. Mlyniskému, spevákom a pohrebnej službe Michal Poštek za profesionálny prístup.
S úctou smútiaca manželka, synovia s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.



INZERCIA
ˠˠSpracujem účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie. 0907 212 160
ˠˠPonúkam kvalitnú výučbu a doučovanie anglického jazyka
v pohodlí domova. Skúsenosti: 6 rokov pobyt vo Veľkej Británii.
Kontakt: 0949 667 527. Ing. Jana Ságová.
ˠˠPredám murovanú záhradnú chatu v oblasti Povina – Mazák,
ktorá je aj s pozemkom v OV, 2 km od KNM. Chata je celoročne obývateľná. Zastavaná plocha je 35 m2, úžitková 80 m2.
Pozemok s pekným výhľadom je orientovaný na južnú stranu
a má rozlohu 850 m2. Sú na ňom vysadené ovocné stromy, kríky a vinič. Chata je poschodová. V spodnej časti je kuchyňa, kúpeľňa so sprchou a splachovacím WC a pivnica na ovocie. Na poschodí je spoločenská miestnosť a v podkroví spálňa. Prístupová
cesta vedie až k chate. Vykurovanie je riešené pevným palivom
a elektrikou. Interiér chaty je vo výbornom stave bez investícií.
Cena: dohodou. Kontakt, č. t.: 0918 440 836, alebo 0918 947 236
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Alžbeta Časnochová, Nina Šlopková, Filip Krištofík, Barbora
Kocúrová, Alexandra Vlčková,
Karolína Mokryšová, Sebastián
Saček, Karolína Húšťavová, Michal Pieron, Natália Hutirová,
Laura Svrčková, Viktória Krčmářová, Oliver Janouš, Nella
Klobučníková, Irenej Vnuk,
Kristína Mečárová, Tobias Miženko, Viktória Hrivíková, Branislav Truchlý, Olivia Bršlíková, Natália Síkeľová, Marcus Vilk.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Pavol Palárec
a Katarína Gáborová
Marián Chládek
a Michaela Potočárová

Ľuboš Baraj
a Marianna Bugáňová

Ing. Marián Karas
a Martina Fujáková

Roman Tichý
a Michaela Michalčíková

Marcel Piontek
a Stanislava Svrčková

Historický úspech mažoretiek Asanka
V dňoch 22. – 25. 8. 2013 sa konali 10. majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe v maďarskom meste Tatabánya. Zúčastnilo sa ich 62
súborov z 11 európskych krajín. Na tomto jubilejnom ročníku nechýbali ani mažoretky Asanka z KNM. Hneď v prvý súťažný deň získali
seniorky za svoj mini mix titul II. vicemajster Európy 2013. Piatok
patril všetkým sóloformáciám, kde sa Helenka Gazdíková v kategórii
sólo pom pom kadet umiestnila na krásnom 4. mieste. Po celkovom
vyhodnotení Asanky získali historicky najlepšie umiestnenia súboru
na ME – kadetky baton sa stali I. vicemajster Európy 2013 a v kategórii
junior baton získali dievčatá výborné 5. miesto.
A aby toho nebolo málo, Asanky ukončili sezónu ziskom krásnych
dvoch 1. miest na súťaži Trenčianska palička 2013, ktorá sa konala
14. 9. pod Trenčianskym hradom. Zlaté medaile a dva krásne poháre
si dievčatá odniesli v disciplíne veľká formácia baton v kategórii kadet
aj junior.
V tejto veľmi náročnej, ale zároveň aj úspešnej sezóne, nadobudli
dievčatá množstvo skúseností, zážitkov a tiež motiváciu do ďalšieho
roka. Mažoretky teraz čaká tvrdá príprava a nácvik nových choreografií
na ďalšiu súťažnú sezónu. Veľmi pekne ďakujeme za podporu Mestu
KNM, MKŠS KNM, rodičom, trénerkám a hlavne ďakujeme všetkým
mažoretkám za úspešnú reprezentáciu súboru, mesta ale aj Slovenska.
Ing. Zuzana Gajdošová a Antónia Vnuková, vedúce súboru

Zvesti

SOBOTA

5. 10. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

6. 10. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

12. 10. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

13. 10. 2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

19. 10. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

20. 10. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

26. 10. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

27. 10. 2013

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

PIATOK

1. 11. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

2. 11. 2013

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

3. 11. 2013

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

Aj DREAMSky získali medailu
Letné prázdniny zavŕšili dievčatá z tanečného súboru DREAMS
pri CVČ v KNM účasťou na Majstrovstvách Európy v mažoretkovom športe. Napriek silnej
konkurencii súborov z ďalších
európskych krajín sa im podarilo umiestniť a zo súťaže si dievčatá priniesli titul II. vicemajster
Európy v kategórii trio junior
pom-poms. O dobrý výsledok sa
postarali členky súboru Ivana Baliarová, Martina Priečková, Veronika Tichá. Majstrovstiev Európy sa spolu s nimi zúčastnili aj dve
kadetky Viktória Vlčková a Anna Mindeková, ktoré boli na európsku
súťaž nominované vďaka umiestneniu na majstrovstvách Slovenska a podobnej súťaže sa zúčastnili prvýkrát s pekným výsledkom,
7. miestom v kategórii duo kadet pom-poms.
DREAMsky získali svojim bronzovým umiestnením postup na Majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v roku 2014 vo Viedni. Súbor
DREAMS úspešne funguje už druhý rok pod vedením Edity Ďuranovej.
M. Ď.
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Jozef Švaňa
a Silvia Kuricová

Mgr. Michal Jasenovec
a Mgr. Katarína Čanecká

 74 rokov
 74 rokov
 61 rokov
 66 rokov
 91 rokov
 82 rokov
 83 rokov
 63 rokov
 81 rokov

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

Tomáš Plevko
a Zuzana Neveďalová

Ing. Jaroslav Rentka
a Katarína Šusteková

Margita POKORNÁ
Margita KUBALOVÁ
Ladislav KORENÝ
Martin SAGAN
Vojtech KRÁLIK
Albína ŠUTÁKOVÁ
Anna PASTVOVÁ
Anna ŠIBALÍKOVÁ
Františka FABŠÍKOVÁ

Správne znenie tajničky z čísla 9/2013 znie:
„…neopakuj úspešný pokus.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mgr. Jarmila Púčeková, Sládkovičova 1232, KNM – 6,00 €, 2. Jarmila Kubová, Oškerda 50 – 5,00 €,

3. Marcela Poplanúchová, Komenského
1140/77, 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 10/2013 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
20. 10. 2013.

Vlasta Burian: Muži dávajú za vetou ................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

.............................................................................................................

dokončenie v tajničke krížovky

Yaya, Asam,
Oles, LDI

vežové
hodiny

1. časť
tajničky

gniavia

elektrická
energia
(skr.)

New Tribes
Mission

holandská
Myslina, Ull,
módna
jak, Ančerl
značka

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

čiastočné
zmeny

pokrývka
tela

2. časť
tajničky

planétka

kríky

severský
boh

ValérVendrinský

zásnubný
naša obec

kód letiska
Lindi

meno
Haberu
neznámy
autor

odkvap,
po česky

nono
uzlový telefón. obvod
tibetský
kopytník

obyvateľ
južných
kajín

symetrála

3. časť
tajničky
horse
power

štát v USA

český
dirigent

zotrvával
v spánku

aký (hovor.)

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

zavýjal
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 9/2013 znie: „školský rok“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Renáta Dirbáková, Kysucký Lieskovec 119. 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. 10. 2013.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí
do mestskej knižnice najneskôr do 20. 10. 2013, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

Oľgine šaty

meno
Hončara

sťahovacia
záclona

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

púťová
atrakcia

10
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vyvíjanie.
Variť sa.
Bádateľ.
Malý Vilo.
Ústia riek.
Opak západu.
Miesto vyústenia.
Vrodená schopnosť.
Krátky kabátik.
Vytekanie.

pomôcky: vloha, vývod
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2. kolo – 19. 10. 2013
4. kolo – 9. 11. 2013
6. kolo – 23. 11. 2013
8. kolo – 14. 12. 2013
10. kolo – 18. 1. 2014
12. kolo – 8. 2. 2014
14. kolo – 22. 2. 2014
16. kolo – 15. 3. 2014
18. kolo – 29. 3. 2014
20. kolo – 12. 4. 2014

KNM
KNM
KNM
KNM
KNM
KNM
KNM
KNM
KNM
KNM

Zvolen
Detva
Čadca
Martin
P. Bystrica
Zvolen
Detva
Čadca
Martin
P. Bystrica

Volejbalové stretnutia sezóny 2013/2014
1. ligy ženy, skupiny STRED sa budú konať
vždy o 11.00 hod. v Mestskej športovej hale
KNM.
Prehľad všetkých zápasov je na webovej
stránke mesta.

Prvá ženská majsterka
Európy v ROB
Slovenská reprezentantka Janka Macinská sa stala historicky prvou ženskou majsterkou Európy v radioorientačnom behu,
v disciplíne foxoring. Majstrovstvá Európy
v radioorientačnom behu začali v sobotu
7. septembra v poľskom rekreačnom stredisku Kudowa – Zdrój, pokračovali ďalšou
novou disciplínou sprint v nedeľu a po
krátkom oddychu nasledovali už preteky
na klasických tratiach. Zo slovenských pretekárov si výborne počínala ešte Katarína
Košútová, keď medzi juniorkami obsadila 7. miesto a medzi juniormi Adam Král
skončil desiaty. Janka Macinská a Katarína
Košútová sú členkami ROB klubu Kysuca.
FOX

Ocenenie Gold Worldloppet Master pre Kysučana
(pokračovanie zo str. 1)
Súťaže sú náročné po fyzickej ale aj finančnej stránke. Pretekári si všetko hradia sami,
ale stojí im to za to. Ako hovorí pán Šiška:
„Máme veľa zážitkov. Japonsko bolo zároveň poznávacím zájazdom, v Sappora sme
zažili malé zemetrasenie, cestovali sme
rýchlovlakom či prechádzali 53 km dlhým
podmorským tunelom do Tokia, Osaky
a Kyoto. Spoznávali sme nielen mestá ale aj
kultúrne pamiatky.“
Ocenenie majú na dosah aj ďalší Kysučania: Ján Pinčiar, ktorému chýba len jeden
pretek, Zdenek Ševčík, ktorému chýbajú

dva behy a tri
ešte musí absolvovať Ferdinand
Neslušan.
Držíme
všetkým
palce a verím, že
ich tento krásny
zimný šport bude
ešte dlho baviť
a robiť im radosť.
Zároveň táto informácia, nech je pre Vás
aj návodom, ako získať ocenenie v amatérskom športe a zážitky vo svete.

Naši atléti na žiackych majstrovstvách Slovenska
V sobotu a v nedeľu 22. a 23. 9. 2013 sa
v Košiciach uskutočnili žiacke majstrovstvá
Slovenska na dráhe. Michal Kučera v behu
na 300 m nenechal nikoho na pochybách, že
na tejto trati nemá v súčasnosti na Slovensku konkurenciu. Suverénnym spôsobom
zvíťazil v čase 36,82 s 1,5 sekundovým náskokom pred S. Kollárom (Malacky). Druhú
medailu získala v behu na 1 500 m Nikola
Štefundová. Vo veľmi pomaly rozbehnutých
pretekoch nedokázala Nika v závere zrýchliť a dobehla na treťom mieste. Prejavila sa
u nej únava z veľmi dlhej sezóny, ktorú Nika
zvládla bez oddychu a prestávky. Veľmi blízko k zisku medaily mala Soňa Kohútová
v behu na 300 m. Soňa dobehla štvrtá v čase
43,21. V behu na 300 m štartoval Lukáš
Beca. Nový osobný rekord 43,25 mu stačil
na 17. miesto. Veľmi dobrý výkon podala
Zuzana Ďurišová v behu na 60 m. Zabehla
si osobný rekord 8,51, pričom len pár sto-

tín ju delilo od postupu do finále. V behu na
1 500 m dosiahol Jakub Fojtík čas 5:07,06
(21. miesto).
V nedeľu M. Kučera a S. Kohútová vyhrali
svoje rozbehy na 150 m a postúpili do finále. Michal dobehol druhý v novom osobnom rekorde 17,47. Soňa po sobotňajšej
nie celkom vydarenej trojstovke dobehla na
druhom mieste vo výbornom čase 19,17.
V behu na 150 m štartovala aj Z. Ďurišová.
V rozbehu skončila štvrtá v novom osobnom rekorde 21,35. Aj L. Beca si na 150 m
časom 20,33 utvoril nový osobný rekord.
L. Beca bežal aj 800 m (12. miesto). J. Fojtík
dobehol na tejto trati na 15. mieste. Poslednou disciplínou, na ktorej štartovali naše
bežkyne, bola štafeta 4 × 300 m. Naše dievčatá v zložení M. Jarošová, Z. Ďurišová,
N. Štefundová, S. Kohútová dobehli piate.
Mgr. Milan Slivka

HOKEJBALISTI PREPISOVALI HISTORICKÉ TABUĽKY
Posledný augustový víkend si Kysučania vychutnávali hokejbalovú
hru plnými dúškami. Ihrisko v Čadci sa na dva dni stalo domovským
stánkom hokejbalistov.
Hráči z Čadce a jej okolia, Turzovky, Krásna nad Kysucou, Kysuckého
Nového Mesta, Žiliny, Dubnice nad Váhom aj Třinca ukázali ako to
s hokejkou a hokejbalovou loptičkou vedia. Kombinačná hra najviac
zdobila oboch finalistov.
Kysuca narazila na väčší odpor až vo finále. DCA jej určite nič nedarovali. Chalani z Dubnice prišli na turnaj tretí krát a tretí krát hrali
finále. Kysučania museli siahnuť za hranice svojich možností, aby si
pohár po roku opäť odviezli domov. Vďaka turnajovému víťazstvu sa
klub posunul na prvé miesto historickej tabuľky turnaja pred Suché
dresy.
Hokejbalovému klubu z KNM patrí ešte jedno prvenstvo. Z putovného pohára pili šampanské už štyrikrát, čo sa doteraz nikomu nepodarilo.

Zvesti

Veľký turnaj zdobili veľké zápasy, kvalitná hra a hokejbalové nadšenie.
Tomáš Urbaník
AWV s.r.o. - CENTRUM TEPELNEJ POHODY
Predaj:
- kotlov
- krbov, kachlí
- čerpadiel
- príslušenstva
k vode, kúreniu
- bazén. chémie
- náradia a iné
Adresa: Kukučínova 1336 Kys. Nové Mesto, tel.: 0915 393 160
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Domáce volejbalové
stretnutia

Dnes prinášame posledné fotografie pozemkov prihlásených do Súťaže o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinovú výzdobu):
Kategória: Štátne inštitúcie

ZpSaDSS, Litovelská ul.

ZpSaDSS, Štúrova ul.

na Ulici Dlhomíra Poľského. Ide o nesúťažný
pozemok, avšak o jeho krásu sa stará 80-ročná
Ľudmila Fábiková a jej susedka Vilma Ševčíková.

Ako motivácia do ďalšieho ročníka Vám môže
poslúžiť aj fotografia zhotovená pri bytovke

Októbrové podujatia

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 10. – 12. 11. 2013
Kaštieľ Radoľa
Rozprávková ríša bábik
Výstava bábik a rozprávkových bytostí zo
súkromnej zbierky Moniky Cmierovej.
3. 10. 2013, 11:00 hod.
Cezpoľný beh
Okresná súťaž v cezpoľnom behu pre žiakov ZŠ a SŠ. Štart sa uskutoční pri lávke do
Budatínskej Lehoty. Organizuje CVČ KNM.
04. 10. 2013, 07:00 – 10:00 hod.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
05. 10. 2013, 07:00 hod.
Vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
Tradičné rybárske preteky Kysucký duhák,
ktoré organizuje výbor Miestnej organizácie SRZ KNM. Prezentácia o 7,00 hod.
Preteky sa uskutočnia súčasne v kategórii
dospelí aj deti od 8,00 hod do 11,00 hod.
Štartovné: dospelí 5 €, deti zdarma
10. 10. 2013, 16:00 hod.
Dom kultúry KNM
Žena roka 2012
Slávnostné vyhodnotenie ankety Žena
roka 2012, ktorú usporiadala Únia žien Slovenska v spolupráci s MKŠS KNM.

11. 10. 2013, 18:00 hod.
Dom kultúry KNM
Števo Hruštinec a Juro Chlebana
Hudobno-zábavný program s piesňami
v netradičnej úprave. Vtipným slovom
sprevádza známy zabávač Števo Hruštinec.
Vstupné: 6 €

20. 10. 2013
Ukončenie letnej turistickej sezóny
7. ročník výstupu na Vojtov vrch, kde sa
symbolicky ukončí letná turistická sezóna
na Kysuciach. Organizuje Športklub turistiky KNM, viac informácií na:
www.sktknm.sk.

12. 10. 2013, 10:00 hod.
areál Techberg, Rudinská cesta
Kysucké šliapačky
Slovtrial Team a Mesto Kysucké Nové
Mesto pozývajú na preteky v mototriale.
Kysucké šliapačky oslavujú svoje 30. výročie (1983–2013).

20. 10. 2013,
11:00 hod.
Zvonica Dubie
Vysvätenie zvonice
v Dubí
Svätá omša, ktorú
bude celebrovať dekan
ThLic. Peter Holbička,
k príležitosti vysvätenia zrekonštruovanej
zvonice. Organizujú dobrovoľníci, ktorí
realizovali rekonštrukciu.

14. 10. – 17. 10. 2013, 9:00 – 17:00 hod.
Dom kultúry KNM, ľavá sála
Život ako maľovaný
Výstava výtvarných prác seniorov zapojených do projektu financovaného z programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange. Súčasťou výstavy bude aj prezentácia
tvorby kysuckých výtvarníkov nazývaných
Kysucká päťka.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 14. 10. 2013
o 14,00 hod.
15. 10. 2013, 14:00 hod.
Dom kultúry KNM
Október, mesiac úcty k starším
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM v spolupráci s Mestom KNM pripravili bohatý
kultúrny program pre seniorov, v ktorom
sa predstavia žiaci a pedagógovia zo ZUŠ
KNM, MŠ Komenského a mažoretky Asanka. Pripravená je aj Tombola pre kolektívy seniorov. Moderátorom podujatia je
Mgr. Alena Ďuriaková.

27. 10. 2013, 14:00 hod.
Dom kultúry KNM
Senior párty
Tanečná zábava s kultúrnym programom.
Do tanca zahrá DJ Vlado.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
október 2013
Šarkaniáda
Uskutoční sa v niektorý októbrový deň,
podľa počasia. Po upresnení dátumu budú
informácie uvedené na webe mesta a vo
všetkých školách a školských zariadeniach.
Organizuje CVČ KNM.
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