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Škola je prostredie pre získavanie
vedomosti a veľakrát je miestom
nových zážitkov a radosti z úspechu. V škole sa organizujú rôzne
podujatia a pripravujú aktivity,
kde môžu žiaci uplatniť svoj talent a schopnosti. Pred nami je
nový školský rok, pre mnohých
ďalší v poradí, no pre tých najmenších prvý. Čaká ich zasadnutie do školských lavíc a odhaľovanie tajomstiev prvých písmeniek
a čísiel. Tento školský rok je
medzníkom aj v živote deviatakov a budúcich maturantov. Čakajú ich skúšky a rozhodovanie,
kam budú smerovať.
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Preto vám, milí žiaci a študenti,
prajem, aby ste v septembri vykročili správnou nohou, aby sa
vám darilo a zbierali ste úspechy.
Veď na ceste učenia vás budú
sprevádzať pedagógovia, ktorí
vás budú nielen vzdelávať, ale
vám aj poradia či pomôžu.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Po dovolenkách, alebo pre niekoho po prázdninách, s nástupom prvého jesenného mesiaca
je naplánované aj rokovanie mestského zastupiteľstva, a to na 11. september. Bude to posledné zasadnutie poslaneckého zboru v tomto
zložení. Voľby do orgánov samosprávy obcí alebo, ako ich ľudovo voláme, komunálne voľby
sa uskutočnia 15. novembra tohto roku. Ako
je všetkým známe, budú sa voliť noví poslanci
mestského zastupiteľstva a primátor mesta.
Samotné voľby sa budú ešte riadiť starým zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,
hoci treba povedať, že NR SR už prijala nový
zákon č. 180/2013 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý komplexne rieši
všetky druhy volieb, avšak jednotlivé ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť
až 1. 7. 2015. Parlamentné voľby, ktoré sú
plánované na rok 2016, sa ale už budú plne
riadiť týmto novým zákonom. Do samotných
novembrových volieb je ešte dosť času, ale
toho času nemajú až tak veľa kandidáti, ktorí
chcú kandidovať jednak na poslancov alebo na
primátora mesta, obzvlášť nie tí, ktorí budú

kandidovať ako nezávislí. Kandidátne listiny
musia doručiť zapisovateľke mestskej volebnej komisie (rozhodnutím primátora mesta je
ňou PhDr. Dušana Šinalová – vedúca mestskej
knižnice, doručiť listiny môžete v čase od 8:00
do 16:00 hod.) najneskôr 55 dní pred dňom
volieb (t.j. do 21. 9. 2014). Tieto musia doručiť v dvoch rovnopisoch. Ku kandidátnej listine
musí byť pripojené vlastnoručne podpísané
vyhlásenie, že kandidát súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú
známe prekážky voliteľnosti. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť
petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho
kandidatúru. Pre naše mesto je, podľa zákona,
stanovený počet 200 podpisov, tak pre nezávislých kandidátov na poslancov, ako aj pre
nezávislých kandidátov na primátora mesta.
Kandidáti na primátora musia ešte doložiť
doklad osvedčujúci splnenie predpokladu na
výkon tejto funkcie podľa osobitného zákona,
ktorým je zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení poslednej novely a spomínaným
predpokladom je získanie aspoň stredného
vzdelania. Čo sa myslí pod pojmom stredné
vzdelanie je uvedené v § 16 ods. 4/ zák. o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z v znení
neskorších predpisov, ináč označovaného ako
školský zákon. Volebná kampaň sa začína 17
dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb.
Podľa zatiaľ platného zákona vedenie kampane
mimo určený čas je zakázané. Dúfam, že volebná kampaň, ktorá nás čaká, bude vedená inteligentnou a slušnou formou bez osočovania

protikandidátov. Jednotliví kandidáti by mali
súťažiť s reálnym programom a víziami do nasledujúceho obdobia a neznižovať sa k nekalým
a ohováračským praktikám. Spomínam si na
kampaň pred štyrmi rokmi a o tej sa nedalo povedať, že bola slušná. Dúfam, že tá tohtoročná
sa zaobíde bez podaných trestných oznámení,
ako tomu bolo naposledy. Podrobnosti o týchto
voľbách, hlavne to, čo potrebujú vedieť samotní voliči, rozvediem v budúcom vydaní.
A keďže nám začína nový školský rok, spomeniem ešte niekoľko údajov o počte našich
žiakov. Do základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto (vo
všetkých troch školách - Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok) nastúpi celkom 1 431
žiakov do 73 tried, pričom ide o mierny nárast počtu žiakov o 7 žiakov. 168 žiakov bude
navštevovať 9 tried prvých ročníkov - počet
oproti minulému roku stúpol o 33 prvákov.
Do 8 tried deviatych ročníkov nastúpi celkom
170 žiakov – počet oproti minulému roku je
vyšší o 16 žiakov. Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové
Mesto (9. mája, Litovelská, Komenského a Budatínska Lehota) nastúpi celkom 483 detí do
21 tried. Snahou mesta je vytvárať a zlepšovať
podmienky pre akceptáciu požiadaviek rodičov
o prijatie do MŠ. Výsledkom spolupráce mesta
s riaditeľstvom MŠ 9. mája bolo rozšírenie kapacít tejto materskej školy o 1 triedu.
V základnej umeleckej škole by školský rok
mali začať približne s 850 žiakmi. Počet detí na
záujmové vzdelávanie v Centre voľného času
by mal byť na úrovni minulého školského roka.

Cesty a chodníky dostali novú pokrývku
Rekonštrukcie miestnych komunikácií
v našom meste si určite všimli nielen vodiči kvôli obchádzkam a deti vďaka veľkým
strojom, ale aj ostatní obyvatelia, ktorým
sa zvýšila kvalita bývania v našom meste. V mesiaci august boli rekonštruované
komunikácie na Ul. Kukučínova od ZVL
po MYOTIS, Ul. Kysucká, Ul. Štefánikova
štvrť, Na Podstráni odbočka z Neslušskej
cesty, Ul. Horná Skotňa, Ul. Kollárova
a chodník na Kysuckej ulici.

V septembri k nim pribudnú rekonštrukcie
spevnených a parkovacích plôch na Ulici 9.
mája pri bytových domoch č. 1181, 1184
a 1185 , Ul. Murgašova pri bytových domoch č. 1105 a 1106 a Jesenského za bytovým domom č. 1180. Nového vzhľadu sa
dočká aj komunikácia na Ul. M. slovenskej
a chodník na Ul. Nábrežná.
Celkom bude v tomto roku rekonštruovaných 438 m chodníkov, 1 569 m komunikácií a 3 878 m2 spevnených plôch.

Pozvánka na zasadnutie MsZ KNM
Dňa 11. septembra 2014 o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke
Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste riadne zasadnutie
poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie 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 bude zverejnený na webovej stránke mesta.

Okrem toho budú novovybudované spevnené plochy a chodník na Ul. Jesenského
poza kostol Sv. Jakuba v celkovej výmere
922 m2 s dĺžkou chodníka 230 m.

Oddelenie daní a poplatkov oznamuje
Mestský úrad KNM, oddelenie daní a poplatkov, pripomína daňovníkom, ktorí uhradili len I. splátku, že do 30. septembra 2014 je
potrebné uhradiť II. splátku dane z nehnuteľností na rok 2014 a II.
splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2014.
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Na cintoríne v Dubí sa dnes realizuje projekt
prestrešenia Kaplnky Božieho Srdca Ježišovho. Okrem tohto prestrešenia sa pracuje
aj na jej oprave. Do obnovy Kaplnky Božieho
Srdca Ježišovho na cintoríne v Dubí sa zapojila viac ako polovica rodín bývajúca v tejto
mestskej časti. Niektorí prispeli finančne,
niektorí materiálom, iní svojou prácou. Aktívnych občanov podporilo aj Mesto KNM
a Farský úrad sv. Jakuba a dokonca aj pár
bývalých obyvateľov Dubia. Všetkým patrí
vďaka, ale najme rodine Jánoškovcov, ktorá
stojí za touto aktivitou a organizuje všetky
práce. A Ján Pavlus je zasa tým skvelým pracovitým človekom, ktorý vykonal väčšinu
prác na kaplnke. Jeho najaktívnejšími pomocníkmi mu boli hlavne Edo Mazur a Ján
Kucharčík, z mladých Peter Michný. Peter
Michný je tiež ten, ktorý veľa pomáha aj pri
organizačných prácach.
Myšlienka obnovy kaplnky, ako hovorí pani
Jánošková, sa uskutočňuje vďaka pani Francke Šidlovej, ktorá už pri plánovaní rekonštrukcie zvonice navrhovala uprednostniť
rozšírenie kaplnky. Vtedy jej sľúbili, že po
ukončení projektu Zvonica sa začne pracovať aj na kaplnke. Na rozšírení kaplnky sa
nezhodli a uprednostnili urobiť prestrešenie, ktoré bude slúžiť pri rôznych obradoch
v nepriaznivom počasí.

Realizácia prestrešenia si vyžiadala aj
opravné práce na kaplnke. Prvou činnosťou
bol nákres projektu, potom nasledovala príprava terénu vytrhávaním stromov a starých koreňov, rozbíjanie starého betónu,
likvidácia starého skladu náradia, odvoz odpadu v spolupráci s Údržbou mesta. Dobrovoľníci následne vykonávali vykopanie jám
na stojky prístrešku, dovoz materiálu, betónovanie stojok, palisád a obrubníkov na
zámkovú dlažbu, kladenie zámkovej dlažby,
vyrovnávanie terénu, dovoz dreva, hobľovanie a brúsenie dreva, stavba prestrešenia,
dovoz zvona, organizačné práce, odstránenie starého plechu z kaplnky a stavba krovu
a pokrytie strechy, nabíjanie tatranského
profilu, oprava elektrických rozvodov, zateplenie a oprava fasády, výmena okna, výroba antikorového kríža na strechu, výroba
dreveného kríža, vešanie zvona, natieranie
prístrešku farbou, betónovanie plotu, naťahovanie nového pletiva, zváranie brány,
maľovanie kaplnky, čistenie... Ako vidíte,
na malej kaplnke bolo veľa práce.
Vežičkou na prestrešení sa vytvorilo prepojenie s kaplnkou. Obyvatelia Dubia z praktických dôvodov umiestnili do vežičky aj
malý zvon umieračik, darovaný Farským
úradom sv. Jakuba. Vrch vežičky zdobí
kríž a pri ňom sú dubové listy, ktoré majú

Pripomenuli sme si 110. výročie vyhorenia mesta
V roku 1904 bol 16. augusta utorok, keď na
námestí bol výkladný jarmok. Trhovníci si
tam rozložili stánky, ponúkali tovar zo širokého okolia, ba až z Tešínska. Všade bola
vrava, chlapi handlovali pri koňoch a rožnom
dobytku. Popľúvali si do dlaní, keď sa dohodli a potom rovno na oldomáš do krčmy.
Keď sa ručičky dostali k jedenástej hodine,
začali sa z ničoho nič valiť ponad námestie
mračná dymu prichádzajúce od rieky Kysuce, kde stáli humná majiteľov domov z hornej ulice. „Horí“ skríkol ktosi a v tom sa na
rínku strhla panika. Trhovníci rýchlo balili
svoj tovar a domáci utekali domov ratovať
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deti a majetok. Chlapi vypúšťali z maštalí
dobytok a kone vyvádzali zo stajní, tak že im
dávali na hlavy vrece, aby sa ohňa nezľakli.
Plamene vyšľahli zo stodoly Jána Lukáča,
kde sa dvaja (v kronike sa hovorí „nevychovanci“) chlapci hrali so zápalkami. Pred
očami ľudí mizlo jedno humno za druhým.
Minúta čo minúta prelietaval červený kohút
zo strechy na strechu. Nik mu v tom nemohol zabrániť. V meste akoby sa blížil koniec
sveta. Tma a všade prítomný dym dusil ľudí
a bránil im v hasení.
Mesto Kysucké Nové Mesto spolu s dobrovoľnými hasičmi, poslancami mesta, občanmi a hosťami sa prišli pokloniť v nedeľu
17. augusta pri pomníku postavenému k tejto udalosti tým, ktorí počas tejto hroznej
udalosti zahynuli, ale aj poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili na záchranných prácach.
Slávnosť začala štátnou slovenskou hymnou,
ktorú zaspieval člen DHZ KNM Marek Belko,
nasledoval príhovor primátora mesta Ing.
Jána Hartela, ktorý oboznámil prítomných
o udalostiach vyššie uvedených a zároveň
konštatoval ďalšiu smutnú udalosť, ktorá sa

symbolizovať názov obce a zároveň na prvý
pohľad tvoria srdce. Pri vstupe do kaplnky
visí pekný drevený kríž. Ide o prácu ľudového rezbára Milana Backu a maliarky Ľubice
Šustekovej, obaja sú z Dubia.
Prvá sv. omša v zrenovovanej kaplnke sa konala 19. 6. 2014 pod vedením Mons. Petra
Holbičku. Zúčastnili sa na nej vo veľkej miere obyvatelia mestskej časti, ale túto príležitosť si nenechali ujsť aj ľudia z mesta.
Práce trvajú približne rok. Predpokladaný termín ukončenia celého projektu je
15. september. Plánuje sa totiž ešte výmena dverí, osadenie lavičiek a zábradlia, namontovanie svetiel a dokončenie vonkajšej
fasády. Aj tieto aktivity si vyžiadajú nielen
množstvo dobrovoľníckych rúk, ale aj financií. Ak by ste chceli akokoľvek pomôcť, využite kontakt janoskova.tatiana@gmail.com.
D. Š., Foto: Mário Janík

dotkla mesta po 103 rokoch, tiež v auguste,
3. 8. 2007. Tej noci začala horieť ubytovňa
na Rudinskej ceste, zahynulo 9 osôb, 9 osôb
bolo zranených, z toho 3 ťažšie, evakuovaných bolo 64 osôb, škoda na majetku bola
vyčíslená 7,5 milióna korún. Primátor mesta
Ing. Ján Hartel vtedy vyslovil poďakovanie
zasahujúcim hasičom, záchranárom, polícii
a krízovému štábu, ktorý sa zaslúžil o zvládnutie situácie osobitne Ing. Svrčkovej, Ing.
Bárdymu, Ing. Kubištovi ale aj ostatným pracovníkom mesta, ktorí prispeli svojou prácou
v prvých kritických momentoch nešťastia.
Pri položení venca k pomníku stáli so svojimi historickými zástavami dobrovoľní hasiči
z Horného Vadičova, KNM a Nesluše. Hasičom pri slávnostnom pochode mestom smerom do Mariánskeho kostola hrala dychová
hudba Nová Kysučanka. K tejto spomienkovej udalosti bola slúžená sv. omša, ktorú
celebroval správca farnosti Mgr. Ján Uskoba.
Po omši v Klube 75 primátor mesta odovzdal
členom a funkcionárom DHZ stužku Za pomoc a spoluprácu v PO. Predseda DHZ Jaroslav Belko poďakoval všetkým účastníkom,
že si prišli pripomenúť a uctiť veľkú tragédiu,
ktorá sa udiala pred 110. rokmi.
Ľudovít Hoch
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Okrem zvonice dostáva nový šat aj kaplnka v Dubí

H

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE

1. svetová vojna a jej dopad na Kysucké Nové Mesto
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli sté
výročie prvého z dvoch svetových konfliktov. Keď 28. júna 2014 padli pod výstrelmi z pištole srbského nacionalistu Gavrila
Principa následník rakúsko-uhorského
trónu František Ferdinand d´Este a jeho
manželka Žofia Chotková, pravdepodobne nikto nevedel, čo prinesú nasledujúce
štyri roky. Nemecko, ktoré sa roku 1871
stalo pod vedením Pruska cisárstvom malo
nielen v rámci Európy, ale i už vo vtedy
rozdelenom koloniálnom svete imperiálne
ambície. Preto sa spomínaný atentát stal
vítanou zámienkou pre rozpútanie konfliktu, ktorý sa však v žiadnom prípade nemal
stať svetovým. Atentát bol však spáchaný
na následníka rakúsko-uhorského trónu,
a preto Nemecko tlačilo na cisára Františka Jozefa I., aby vypovedal Srbsku vojnu.
Tak sa stalo presne mesiac po atentáte,
keď 28. júla 1914 vydal František Jozef I.
svoj manifest „Mojim národom“, ktorým
de facto vypovedal vojnu Srbsku. Nemecko
malo vypracovaný tzv. „Schlieffenov plán“
pre ofenzívu na dvoch frontoch (Alfred von
Schlieffen bol náčelník generálneho štábu
v rokoch 1891 – 1905). V skratke sa počítalo s tým, že Nemecko prudko udrie na
Francúzsko, ktoré v horizonte niekoľkých
mesiacov porazí a otočí sa smerom na východ, kde medzitým jeho spojenec mal viazať vojenské sily Ruska, spojenca Srbska.
Nemecká vojnová mašinéria sa však zasekla na prelome augusta a septembra na rieke
Marne a začala sa zdĺhavá zákopová vojna
na viacerých frontoch, trvajúca až do roku
1918, na konci ktorej bolo cca 20.000.000
obetí. Okrem toho sa navždy zmenila tvár
Európy. Zanikla Rakúsko-Uhorská monarchia, Nemecké cisárstvo i cárske Rusko. Na
základoch R-U monarchie vznikol spoločný
štát Čechov a Slovákov, v ktorom sa naši
predkovia prvýkrát v histórii stali štátotvorným národom.

Do cisársko – kráľovskej armády boli povolaní i mnohí mladí muži z nášho mesta.
Niektorí prežili útrapy vojny a vrátili sa
domov, mnohí však za svoje bojové nasadenie zaplatili životom. Na mestskom cintoríne stojí opretý o Dom smútku pomník
(prenesený z pôvodného cintorína, z miesta, kde je dnes mestský park, v roku 1958)
zložený z dvoch identických častí. Z podstavca po okrajoch vystupujú reliéfne stĺpy
ukončené tympanónom. Na tympanónoch
sa nachádzajú nápisy OBETIAM SVETOVEJ VOJNY a na podstavcoch VENOVALO
OBECENSTVO KYSUCKÉHO NOVÉHO
MESTA. Na mramorových doskách sa nachádza motív kríža s vencovým ornamentom a letopočtom 1914 a 1918. Pod nimi
je spísaných 54 mien rodákov z Kysuckého Nového Mesta, ktorí položili život vo
Veľkej vojne. O osude jedného z nich nám
podáva svedectvo pán
Milan Straňan, ktorý
vo svojej knihe Kysucké Nové Mesto píše
o Róbertovi Tesárekovi: Bol prvým riaditeľom meštianskej
školy (v ktorej dnes
sídli ZUŠ neďaleko
železničnej stanice).
V hodnosti poručíka
sa dostal až na východný front do Halíče (Galície), kde ho
cez obedňajšiu pre-

stávku zastrelil ruský odstreľovač. Svedectvo podal Ignác Čuntala.
K tomuto článku prikladám prílohu poľnej
dopisnice, ktorú odoslal Kalmár Jenö z 16.
honvéd gyalogezred (16. zemebranecký peší
pluk) dislokovaného v Banskej Bystrici, ktorý bol v auguste 1914 zaradený do zostavy
78. pešej brigády Honvédu, 39. pešej divízie
Honvédu, VI. armádneho zboru, určeného
pre nasadenie na východnej fronte v Galícií
proti Rusku a je adresovaná pisateľovmu
menovcovi (otcovi?), Kiszuczaujhely, Trencsén m. (Kysucké Nové Mesto, Trenčianska
župa).
Aj príbeh Veľkej vojny (alebo Svetovej, tak
sa nazývala 1. sv. vojna až do začiatku 2. sv.
vojny) je vlastne mozaikou tvorenou príbehmi jednotlivcov, v mnohých prípadoch
už bezmenných a zabudnutých. Malo by
teda byť v našom záujme uchovať a zdokumentovať osudy, ktoré ešte sú zaznamenané v pamätiach súčasníkov. Preto apelujem
na všetkých, ktorí by nejaké informácie
o svojich predkoch mali, aby sa na mňa obrátili, nakoľko téme ozbrojených konfliktov
a ich dosahu na náš región sa intenzívne
venujem a plánujem spracovať túto tematiku i monograficky. Za poskytnutú pomoc
vopred ďakujem.
Mário Janík
Použitá literatúra: STRAŇAN, Milan : Kysucké Nové
Mesto. Žilina : Reklamná agentúra RUN, 2001.
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a loďky. Nevydarené leto neberú ako tragédiu.
Zastavme sa a pozrime sa na situáciu
z druhej strany. Robotníci si robia svoju
prácu, výmena potrubí je dôležitá a potrebná. Šťastné detské tváre, plné fantázie nás vytrhnú z dospeláckeho uponáhľaného stereotypu. Veď úsmev a radosť sú
zadarmo.
Verím, že po skončení stavebných prác
bude naše ihrisko znovu pekne upravené.
Daniela Jakubíková

Echo mesiaca
Ihrisko na Kamencoch
To je strašné! To je katastrofa! A to počasie! Prečo práve teraz musia pracovať tie
stroje? Takto reagujú všetci uponáhľaní
a ufrflaní obyvatelia sídliska Kamence.
No deti zo Sládkovičovej a Benkovej ulice si na krídlach fantázie užívajú kopce
z hliny a štrku, hrady z blata a kaluže sa
premenia na moria. Obdivujú veľké bagre
a tatrovky. Stačia im len gumáky, lopatky

725. výročie posvätenia nášho chrámu
Po sv. omši otec biskup zasadil v areáli kostola lipu, ktorá s Pánovým požehnaním a ľudskou starostlivosťou bude rásť a pripomínať
nám tento deň. Po tomto úkone sa už spoločenstvo veriacich rozišlo s požehnaním otca
biskupa a povzbudení jeho myšlienkami do
svojich domovov.
Veronika Gavláková
V prípade tohto kostola nie je známy letopočet
jeho stavby. Existujú rôzne názory, v kanonickej
vizitácii z roku 1767 je uvedené, že vtedajší farár Andrej Najzer za hlavným oltárom na múre
kostola videl napísané A.R.D.R.F. a rok 1284.
V schematizme farnosti sa ako rok vysvätenia
uvádza údaj 1289.
poznámka redakcie

Okresný úrad oznamuje
Veľa sa hovorilo o tom, ako treba priblížiť
štát a jeho správu k občanom. Mnohé politické strany zúčastnené na vláde štátu sa
o to pokúšali už v minulosti. No spravidla,
čo vymysleli aj zrušili, lebo namiesto zjednodušenia vybavovania vecí občanmi, pribudli
nové a nové úrady.
Vláda, ktorú zostavila strana SMER-SD, pristúpila zrejme k najväčšej reforme štátnej
správy- ESO. To znamená efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa. Jej podstatou je
zjednodušenie, lepšie fungovanie, zníženie
nákladov a transparentný postup orgánu
miestnej štátnej správy pri vybavovaní veci
občanov a podnikateľov. Reforma štátnej
správy ESO má tri základne etapy:
1. etapa - zrušenie špeciálnych orgánov
miestnej štátnej správy. Od januára 2013 sa
zrušilo takmer 250 takýchto špecializovaných orgánov miestnej štátnej správy (školský, stavebný, životného prostredia, správy
katastra...) a boli zlúčené do jedného orgánu
miestnej štátnej správy – okresného úradu.
2. etapa - vytvorenie len 72 okresných úra-
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dov, ako integrovaných orgánov miestnej
štátnej správy. Tieto okresné úrady podľa typu zabezpečujú výkon štátnej správy.
Miestna štátna správa je prehľadnejšia,
efektívnejšia a vytvoril sa základ pre vybudovanie administratívnych miest - KAMO,
na ktorých si budú občania a podnikatelia
vybavovať svoje veci. Jeho základnou myšlienkou je, aby si občan a podnikateľ vybavil
svoje veci pod jednou strechou jedného orgánu miestnej štátnej správy.
3. etapa - optimalizácia výkonov štátnej
správy ako celku. Zjednotenie postupov, prístupu k občanom a podnikateľom, optimalizovanie počtu pracovníkov správy, zefektívnenie procesov, nákladov a sprehľadnenie
výkonu orgánu miestnej štátnej správy.
Aký je dosah reformy na náš okres? Vznikol
okresný úrad, ktorý aj keď nie je veľký, pocítili naši občania v tom, že si niektoré veci
môžu vybaviť na úrade v KNM. Okresný
úrad tvoria štyri odbory: katastrálny, starostlivosti o životné prostredie, krízového
riadenia a organizačný. V spolupráci s OÚ

Žilina chceme zabezpečiť zriadenie plnohodnotného pracoviska živnostenského odboru. Verím, že koncom jesene si budú môcť
podnikatelia a záujemcovia o podnikanie
z nášho okresu, vybavovať svoje veci už na
našom okresnom úrade.
V súčasnosti okresný úrad sídli v budove
Daňového úradu na Litovelskej ulici a katastrálny odbor zatiaľ sídli v budove HaZZ
na Družstevne ulici. Toto je však iba dočasný
stav. Po otvorení KAMO bude výkon štátnej
správy poskytovaný v budove na Litovelskej
ulici. Súčasťou KAMO budú aj ostatné odbory štátnej správy.
Celý proces reformy ESO nie je záležitosťou
jedného roka. Výsledky sa prejavujú postupne. Nič nie ja zadarmo a nič nie je ihneď.
Zvlášť, takto rozsiahla reforma štátnej správy, akou je ESO, potrebuje určitý čas na úplnú realizáciu. Práce na budovaní postupujú
rázne a postupne na celom Slovensku. Jeho
podstatný význam a zmysel pocítia občania
vo veľkej miere po ukončení vybudovania
miest KAMO. Priblížiť miestny výkon štátnej správy k občanovi je náš prvoradý cieľ
a výsledok práce vlády SMER-SD.
Ing. Ľubomír Golis, prednosta OÚ
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V pondelok 28. 7. 2014 poctil naše mesto
svojou prítomnosťou žilinský biskup mons.
Tomáš Galis, aby pri príležitosti 725. výročia
posvätenia chrámu sv. apoštola Jakuba posvätil nový oltár.
Vo farskom kostole sv. Jakuba slúžil o 17. hodine slávnostnú sv. omšu za účasti mnohých
veriacich, kňazov nášho mesta i z okolia. Po
vstupnej procesii a privítaní sa začala sláviť
sv. omša s bohatými obradmi a symbolmi.
Počas sv. omše posvätil otec biskup nový oltár – obetný stôl a požehnal sédes, ambónu,
krstiteľnicu a lavice. Otec biskup nás v homílii povzbudzoval k odpusteniu, aby sme si navzájom odpúšťali a nevracali sa k tomu, čo už
raz odpustené bolo. „Len zmierení môžeme
predstúpiť s čistým srdcom pred Pánovu tvár.“

NÁBORY DO KULTÚRNYCH SÚBOROV A ŠPORTOVÝCH KLUBOV
Nábor na judo
Nábor nových judistov v telocvični ZŠ Dolinský potok sa bude konať na tréningoch oddielu Judo San každý utorok alebo štvrtok
od 15:00 do 16:30 h.
Privítame všetkých chlapcov a dievčatá vo
veku od 6 do 12 rokov. V prípade záujmu
i starších.
informácie: Ing. Stanislav Kuchár, 0903
778107, judo@slonik.sk

Minimálny vek 13 rokov. Nábor sa uskutoční každý utorok a piatok o 17:00 h. v zrkadlovej sále Domu kultúry KNM.
Nábor do country skupiny Niagara tínedžer
Country skupina Niagara tínedžer príjme
medzi seba chlapcov a dievčatá vo veku
od 11 rokov. Skupina sa venuje klasickým
aj moderným country tancom ale aj clogging-u. Prihlásiť sa môžete v Dome kultúry

Nábor do Divadelného súboru dospelých
Chcete skúsiť šťastie na doskách, ktoré znamenajú svet? Staňte sa členom Divadelného
súboru dospelých pri MKŠS KNM.
informácie: 041/4212241

Knižné odmeny už na vás čakajú

KULTÚRA

Nábor do divadelného súboru Didero
Detský divadelný súbor Didero príjme medzi seba všetky tvorivé deti s dobrým rečovým prejavom. Nábor do divadelného súboru Didero sa bude konať v hlavnej sále Domu
kultúry KNM dňa 11. septembra o 14:30 h.
Nábor do divadelného súboru Babylon
Divadelný súbor Babylon hľadá študentov,
ktorí chcú ukázať svoje herecké umenie. Máš
tvorivé nápady, pohybovú kultúru a pekný
rečový prejav? Nábor do divadelného súboru
Babylon sa koná v hlavnej sále Domu kultúry KNM dňa 11. septembra o 16:30 h.

Nábor do FS Jedľovina
FS Jedľovina príjme medzi seba chlapcov
a dievčatá, ktorí majú radi tanec a tradície.

V týchto dňoch môžeš vyhrať až tri ceny. Mestská knižnica KNM vyhlásila súťaže, kde môžete preukázať svoje znalosti, šikovnosť aj fantáziu. Všetky súťaže trvajú do 15. septembra.

v KNM v zrkadlovej sále každý pondelok
a štvrtok o 16,00 hod., kedy sa konajú tréningy.
informácie: 0915 821 909, 0907 209 687

Poznám svoje mesto? je letná aktivita
k príležitosti 110. výročia vyhorenia mesta.
Vytvorte spoločne maketu mesta - príďte
do knižnice a pomocou krabičiek, papiera,
nožničiek, lepidla a pod. vytvorte niektorú
budovu mesta a vlepte ju na správne miesto
na pripravenú podložku s ulicami. Alebo vytvorte budovu doma a k nám ju už len príďte
len dať na správnu ulicu. Tešíme sa, ako nám
budú budovy pribúdať.
Prineste nám do knižnice za hrsť svojich zážitkov z prázdnin. Nakreslite nám pri návšteve knižnice alebo doma obrázok z vašich
prázdninových dobrodružstiev prežitých

na Slovensku alebo vo svete. Aby boli vaše
výtvory dôveryhodnejšie, my vám radi požičiame príručky kreslenia z náučného oddelenia v knižnici. Všetky dielka súťaže Za hrsť
prázdnin vystavíme v knižnici, aby sme
chuť leta prežívali aj v septembri.
Našli ste v augustovom vydaní Zvestí KNM
vystrihovačku zvonice? A chcete získať 5 €
poukážku na nákup kníh? Nie je nič jednoduchšie. Poskladajte zvonicu podľa návodu,
zašlite na adresu dusana.sinalova@kysuckenovemesto.sk jej fotografiu a čakajte, či sa
stanete výhercom. Ak sa chcete svojim výtvorom popýšiť, môžete ho priniesť do knižnice a tiež ste v hre.
D. Š.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Kysuckom Novom Meste

Nominačný list ŽENA ROKA 2013

Kategória:.............................................................................................................................................
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................
Obec:.....................................................................................................................................................
Charakteristika činnosti, dôvod udelenia ocenenia Žena roka 2013:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko nominujúceho:.............................................................................................................................................................................................
Kontakt na nominujúceho:.........................................................................................................................................................................................................
Nominačný list doručte do 20.9. 2014 predsedníčke ÚŽS KNM alebo do Mestskej knižnice KNM, prípadne mailom na: uniazien.knm@gmail.com
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Celý náš život je závislý na peniazoch, či už
sa nám to páči alebo nie. To je hlavná myšlienka románu kysuckej spisovateľky Márie Ďuranovej. Kniha s názvom Peniaze sú
všetko sa objaví na pultoch kníhkupectiev
16. septembra 2014, jej vydavateľom je
Slovenský spisovateľ. Autorka svoj rukopis
ponúkla dvom vydavateľstvá, okrem Slovenského spisovateľa o knihu prejavilo záujem
aj vydavateľstvo Evitapress. Kniha sa zároveň prekladá do českého jazyka, obe tieto

skutočnosti sú predzvesťou úspechu medzi
čitateľmi. Ide o 9. knižný titul obyvateľky
Kysuckého Nového Mesta, ktorá svoj debut
vydala v roku 2006. Už dnes pripravuje ďalšiu knihu s pracovným názvom City bokom,
tá zavŕši prvú desiatku knižnej tvorby Márie
Ďuranovej na jar roku 2015. K takejto aktívnej spisovateľskej činnosti ju určite povzbudil úspech poslednej knihy Ja už nie som ja.
Hlavnou hrdinkou knihy Peniaze sú všetko
je mama dvoch detí, ktorá sa nielen svojou

Rómeo a Júlia zažiarili pod hviezdami
Sobota je deň ako stvorený pre kultúru. Keď
sa do víkendového oddychu primieša ešte
atmosféra na nádvorí Kaštieľa v Radoli, nesmrteľná hra Williama Shakespeara a nadaní
herci, dokonalý večer je na svete. Len keby
9. augusta nepršalo. No ani nepriaznivé počasie nezastavilo divadelný súbor Babylon
pred odohraním predstavenia Rómeo a Júlia.
Herci sa predviedli v tom najlepšom svetle.

Dážď ich výkony vôbec neovplyvnil, práve
naopak, diváci mohli vidieť s akou chuťou sa

do vystúpenia pustili. Užívali si ho o to viac,
že malo pre nich špecifický význam. Už je
to jedenásť rokov, odkedy sa súbor Babylon
predstavil s inscenáciou Rómeo, Júlia a láska. Väčšina hereckého obsadenia začínala
s divadlom práve účinkovaním v tejto hre

vinou ocitá v ťažkej životnej situácii a finančnej tiesni. Či si s tým poradí a ako, to sa
dozviete v knihe. Prajem príjemný čitateľský
zážitok.
D. Š.

na nádvorí radoľského kaštieľa, a tak sa podobným predstavením rozhodli herci svoje
pôsobenie v súbore na rovnakom mieste aj
ukončiť. Tentoraz však poňali hru vážnejšie,
hoci miestami sa do Shakespearových replík
predral aj ich povestný humor. Postavy šermovali so svetelnými mečmi, tancovali na
skladbu Happy, no koniec zostal verný žánru
pôvodnej hry, tragédii. Nie nadarmo sa hovorí: Naveky najsmutnejší! Taký je ten príbeh Rómea a Júlie.
Na záver výnimočného večera sa nádvorím
kaštieľa ozýval potlesk a nechýbalo ani standing ovation. Publikom tak naposledy vzdalo
hold generácii, ktorá najviac ovplyvnila študentské divadlo v Kysuckom Novom Meste.
Hercom patrí veľká vďaka nielen za to, že
bravúrne zakončili svoje pôsobenie v súbore
Babylon, ale aj za energiu, čas a nápady, ktoré doň vkladali a pod vedením režiséra Pavla
Záteka zúročovali pred divákmi.
Dominika Chrastová

Stretnutie seniorov dolných Kysúc
Na základe pozvania poslanca ŽSK a mestského zastupiteľstva v KNM Dušana Mičiana sa dňa 7. augusta 2014 v jeho záhradnej
reštaurácii zišli zástupcovia seniorov organizovaní v ZO JDS Dolný Vadičov, Rudina,
Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Radoľa, Kysucké Nové Mesto a ZO PCCH z KNM. Bolo
nás neúrekom až 105.
Myšlienka takého stretnutia vznikla na
zasadnutí Okresnej rady JDS KNM, kde
bol poslanec prítomný, a kde nás už vtedy pozval na stretnutie s ním. Na stretnu-
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tí v Radoli po privítaní predsedníčkou ZO
JDS Radoľa pani Tonkou Dolinovou sa ujal
slova hostiteľ, ktorý vyjadril radosť z tohto
stretnutia, obdiv a pochválil prácu seniorov
v jednotlivých ZO JDS okresu a do ďalšieho
obdobia prisľúbil ďalšiu spoluprácu. Jedinou jeho podmienkou bolo, prispieť k dobrej nálade a zábave kultúrnym programom
z každej pozvanej organizácie.
Naši seniori sa nedali zahanbiť. Umeleckým
slovom prítomných pozdravil pán Mgr. Anton Ludvik zo ZO JDS Radoľa. Nechýbali
národné piesne o našej rodnej zemi v podaní Kysuckých žubrienok. Folklórna skupina
z Dolného Vadičova a manželia Káčerikovci
s heligónkou zaspievali piesne z vadičovskej doliny. Každý človek túži po šťastí, čo
v básni pripomenula predsedníčka ZO JDS
Rudina pani Milka Macková. Nezahanbili sa
ani Kysuckí junáci, ktorí s heligónkou pána
Jožka Čižmára si rezko zaspievali. Obdo-

bie žatvy v našej mladosti nám priblížili vo
folklórnom pásme seniori z Kys. Lieskovca.
Zvuk heligóniek Vierky Gašincovej a Milky
Mizerovej, ako i krásne hlasy vychádzali
z hrdiel Ochodníckej seniorky. Celým areálom sa šírila vôňa gulášu, ktorý nám pripravil s chutným chlebíkom hostiteľ pán Mičian. Nechýbalo niečo sladké a prekvapením
boli kapustné osúchy.
Po dobrom obede sme pokračovali spoločne
v zábave. Hostiteľa sme poriadne vyzvŕtali
a spevy sa rozliehali po širokom okolí. Na
príjemný deň v tejto spoločnosti budú naši
seniori dlho spomínať.
N. Behúňová
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Deviata kniha bude aj v češtine

SPOMIENKY
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Odišla si od nás, zostali sme v žiali,
no navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa
radi mali.
Dňa 27. augusta uplynulo 10 rokov, čo nás vo
veku 34 rokov opustila naša drahá maminka,
manželka, nevesta
Vierka STAŠKOVANOVÁ
S láskou a úctou spomína dcéra Zuzka, manžel
Oskar, svokrovci. Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 11.8. 2014 uplynul rok, čo navždy dotĺklo
srdce našej drahej manželky, mamy, babky
a prababky
Štefánie ŠTEININGEROVEJ.
S láskou spomínajú manžel Viktor, deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

Dobrý človek nikdy nezomiera
v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 17.8. 2014 uplynulo 1. smutné výročie od
úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Jána GAJDOŠA z KNM
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 22.9. 2014 si pripomíname 15. výročie
úmrtia milovanej mamy, babky a prababky
Margity PLEŠKOVEJ
S láskou a modlitbou spomína smútiaca rodina.

Dňa 22.8. 2014 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Vladimíra SUCHÁŇA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 29.9. 2014 uplynú tri roky, čo nás navždy
opustila naša drahá mama, stará mama,
prastará mama, krstná
Eleonóra RADIMÁKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú dcéra a vnučky
s rodinami.

Čo bolo drahé, osud vzal
a nám zanechal iba žiaľ.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 26.8. 2014 sme si pripomenuli 3. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec starý otec
Jozef BESTVINA
Dňa 16.9. 2014 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia našej mamy, starej mamy, krstnej
mamy a svokry
Emílie ČELKOVEJ z Budatínskej Lehoty,
ktorá nás upustila vo veku 72 rokov.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Len pekné spomienky zostali na Teba
a tiché modlitby posielame do neba.
Na hrob kytičku môžeme Ti dať
a pokojný večný spánok priať.
Dňa 10.9. 2014 si pripomíname 15. výročie, čo
nás opustila naša milovaná
Mária MARTIKÁNOVÁ z Budatínskej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manžel, deti,
súrodenci a ostatná rodina.
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. budú tomu tri roky, čo zomrel
Jozef TULEC z KNM.
S úctou a láskou spomína mama, otec a sestra
s rodinou.
Po rokoch príde čas,
keď spomienka ožíva v nás.
Dňa 21.9. 2014 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil
František SOMOROVSKÝ z KNM
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie a nevráti čo vzal,
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Odišiel si od nás ako list v jeseni,
čo odpadol zo stromu ku chladnej zemi.
Dňa 14.9. 2014 si pripomenieme 3. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Jozefa MIHÁLIKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomínajú manželka, dcéry Janka,
Marianka s rodinami, syn Jozef a vnučky
Veronika, Laurika a malý vnúčik Alexik.
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OPUSTILI NÁS
Sabina Gašincová, Šimon
Bugáň, Marko Pavlík,
Michaela Karafová, Richard
Habrun, Dominik Gomola,
Nina Mikurdová, Peter Vašek,
Adela Zubajová, Matias
Marťák, Terézia Holačíková,
Šimon Galdun, Gregor Králik

POĎAKOVANIE
Dňa 23.8. 2014 sa vo veku 67 rokov navždy
zastavilo srdiečko milovaného manžela, otca,
starého otca, krstného otca, brata, uja, švagra,
priateľa, nekonfliktného a vzácneho človeka
Milana STAŠKOVANA
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom, všetkým známym, spoluhráčom
z MŠK Žilina a vedeniu klubu za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Za dôstojnú rozlúčku a krásnu kázeň
patrí osobitá vďaka pánovi farárovi Mgr. J.
Uskobovi.
S láskou a úctou spomína rodina.
Dňa 28.7. 2014 nás vo veku 39 rokov opustil
syn, brat a ujo
Pavol ŠADLÁK
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom, spolupracovníkom a známym za
účasť na poslednej rozlúčke, prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme p. farárovi
J. Uskobovi za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme všetkým známym
i neznámym, ktorí sa prišli rozlúčiť na
poslednej ceste s našim manželom, otcom
Štefanom ČELKOM,
ktorý nás dňa 18.8. 2014 opustil vo veku 53
rokov. Ďakujeme všetkým za kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným
a známym, kamarátom a kolegom policajného
zboru, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 19.7. 2014 do
Budatínskej Lehoty s našim drahým bratom,
švagrom, ujom a krstným otcom
Jankom VLČKOM
Sestry s rodinami.

Rudolf JAKUBÍK
Karol BESTVINA
Milan STAŠKOVAN
Veronika BAJÁNKOVÁ
Pavol ŠADLÁK
Justína HARCEKOVÁ
Mgr. Ernest KRÁLIK
Pavel MORAVSKÝ
Štefan ČELKO
Ing. Ján KOCÚR
Jozef RIPEL
Ján LISKO
Jarmila ONDÁŠOVÁ
Ján JANČI

 54 rokov
 70 rokov
 67 rokov
 88 rokov
 39 rokov
 67 rokov
 87 rokov
 77 rokov
 53 rokov
 56 rokov
 72 rokov
 70 rokov
 77 rokov
 64 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI
Jozef Martinka
a Marcela Urbaníková
Peter Dršman
a Andrea Randová



INZERCIA
 Predám murovanú chatu v Povine, ktorá je aj s pozemkom
v osobnom vlastníctve. Chata je celoročne obývateľná. Úžitková
plocha chaty je 80 m2. Pozemok s pekným výhľadom je orientovaný na južnú stranu a má rozlohu 850 m2. Chata je poschodová.
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 440836

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

6.9.2014
7.9.2014
13.9.2014
14.9.2014
15.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
27.9.2014
28.9.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

Oznam pre kandidátov
do komunálnych volieb
Redakcia Zvestí Kysuckého Nového Mesta, oznamuje všetkým
kandidátom za poslancov do mestského zastupiteľstva a na post
primátora mesta vo voľbách do samosprávy obcí 2014, že môžu
využiť na svoju kampaň mesačník Zvesti KNM. Vaša inzercia
bude farebná. Cenník reklamy nájdete na webovej stránke mesta
v časti Ako vybaviť – Podnikanie. Bližšie informácie získate aj na
čísle 0904 744995.

Zvesti
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

NARODENIE DETÍ

Správne znenie tajničky z čísla 8/2014
znie: „...ktosi dávno zasadil strom“. Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Ing. Daniel Janoška,
Vajanského 1, KNM – 6,00 €, 2. Božena
Ševecová, Clementisova 1350, KNM –

5,00 €, 3. Mária Magátová, Ochodnica
534 – 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 9/2014

spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 20. 09. 2014.

Orwell: Nadšenie je schopnosť ...................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

........................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky

RIP, NNT, armádne
nápis
patriaci
sao,
výcvikové na náhrobAdovi
drvo
stredisko
koch

člen
vlády

dvojhláska

sláčikový
hudobný neomáča
nástroj

ako
synov
syn
kód letiska
Nan

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

jeden
z mušketierov
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vyučuj

boxerská
skratka

zvislá
poloha
pušky

aróma,
po česky

ValérVendrinský

1. časť
tajničky
tropický
plod
rod
motýľov

vzdialenosť
sadeníc
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

kráčam

poloha
visiac

laba
drevo
(nár.)

batoh
ovocná
záhrada
opytovacie
zámeno

indium
(zn.)

rímsky
boh lásky
peruánsky
Indián

lekári

znova

2. časť
tajničky

pôvodný
obyvateľ
Nového
Zélandu

ozdoba

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



slovko
súhlasu
irídium
(zn.)

DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 8/2014 znie: „harmonikár“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Jakub Mindek,
Clementisova 1048, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod.
do 17,00 hod., najneskôr do 30.9. 2014.
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 20.9. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

O
O
O
O
O
O
O
O
O

1. Postava.
2. Kopija.
3. Obeť.
4. Smeti.
5. Mrak.
6. Atlantik.
7. Sklenár.
8. Plod olivovníka.
9. Spevohra.
pomôcka: oknár

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Na pretekoch v Maďarsku zbierali ocenenia
ta, teda z foxoringu, klasickej trate v pásme
2 m, šprintu a klasickej trate v pásme 80 m.
V úmorných 35 stupňových horúčavách sme
absolvovali štyri preteky počas piatku a dvoch
víkendových dní.
Podobný model prípravy zvolila aj časť českej
reprezentácie, takže konkurencia spolu s najlepšími maďarskými pretekármi bola zais
tená. Najlepší výkon a zároveň aj 3. miesto
obsadil v mužskej kategórii Jakub Kuriak, podobne aj juniorka Katarína Košutová a tréner
Ján Košut behajúci už v kategórii veteránov
obsadili zhodne tretiu priečku. Medzi mužmi
hneď za najlepšími skončil Martin Tomaščin
a na celkovom siedmom mieste skončil ďalší
člen našej výpravy Martin Košut.
Pred samotným odletom čakajú na nominovaných reprezentantov ešte pohárové preteky

Pätnásť dní na bicykli a päť pri mori
Traja študenti Michal, Alexander a Tomáš
si na tohtoročné leto pripravili veľkú výzvu.
O tom, že ju zvládli, svedčí ich šťastný návrat a najmä spokojnosť, ktorá sa im zračí
v očiach, keď o svojej expedícii rozprávajú.
Približne rok trvala príprava na cykloexpe-

díciu, ktorá začínala v našom meste, pokračovala cez Maďarsko, Chorvátsko, Bosnu
a Hercegovinu až do Bibinje pri chorvátskom
meste Zadar. Tam si 5 dní vychutnávali zaslúžený odpočinok pri mori. Cesta späť viedla cez Slovinsko, Taliansko a Rakúsko. Očarili ich najmä Alpy a Bosna a Hercegovina. Na
bicykloch tak našľapali viac ako 2 100 km.
Po ceste spávali v lacných ubytovniach, raz
ich však nepripravených zastihol dážď, a tak

NAJLEPŠÍ KYSUCKÝ GULÁŠ
4. ročník súťaže vo varení gulášu bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru,
ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.
Termín konania: 4.10. 2014
Miesto konania: na sídlisku Kamence za pohostinstvom Domček.
Podmienky prihlásenia do súťaže:
Družstvo pozostáva z 3 členov ľubovoľného veku či pohlavia. Pri prihlasovaní zaplatí
15 € (5 € na osobu) ako štartovné. Maximálne množstvo uvareného gulášu je 30 litrov
(minimálne však 40 porcií), guláš môže byť
mäsový, rybací, hubový, sójový.... Súťažiaci
musia uvariť guláš do 12:00 h., prípravy sa
začínajú od 7:30 h. Súťažné vzorky pre porotu

Zvesti

sa budú odoberať medzi 12:00 – 13:00 hod.
Následne bude vyhlásené poradie šiestich víťazných družstiev.
Súťažiace družstvo môže vydávať guláš za
cenu 2,50 € za lístky, ktoré poskytne organizátor súťaže, nesmie predávať guláš za
hotovosť (diskvalifikácia). Po vydaní gulášu
si môžu prísť vymeniť lístky za hotovosť vo
výške 60 % z vydaných gulášov, max. z 90
porcií gulášu.
Súťažiace družstvá si prinesú: kotlík, kuchynské potreby k príprave gulášu, suroviny,
koreniny a dochucovadlá. Podľa počasia odporúčame si priniesť dáždniky či slnečníky.
Organizátori zabezpečia: vyhradené

v Turí a medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v podobnom náročnom teréne ako blížiaci sa Kazachstan, a to
v okolí Starej Kremničky. Potom už iba krátke
domáce záverečné sústredenie a odlet do Kazachstanu. Držíme palce a veríme, že prinesú
na Kysuce opäť cenný kov!
viac na www.robknm.webnode.sk
Ján Košut

musela poslúžiť ako spálňa terasa reštaurácie. Zvládli opraviť niekoľko defektov či preliečiť boľavý zub. Skúškou ich vytrvalosti bol
aj dážď, ktorý ich po prvýkrát zastihol už na
Slovensku. Krásna príroda, nádherné mestá,
stretnutia s ľuďmi a pocit, že to dokázali, vyvážili všetky nepríjemnosti.
Všetko však hravo zvládli a po návrate o svojich zážitkoch porozprávali svojim rodičom
a priateľom, ale aj primátorovi mesta Ing.
Jánovi Hartelovi. Pozval si študentov, aby
im vyjadril svoj obdiv a podporu v podobných aktivitách. Ak títo traja športovci inšpirovali čo i len jedného z vás, je to pre nich
úspech. Veď na začiatku cesty si za svoj cieľ
dali aj ukázať slobodu cestovania a spôsob,
ako zmysluplne tráviť voľný čas. A precvičili
si aj svoje komunikačné zručnosti.
Cykloturisti ďakujú Lekárni sv. Lukáša, ktorá sponzorsky podporila ich cestu.
D. Š.
miesto, stolík, drevo a vodu, tiež chlieb, misky
a lyžičky.
Tak ako aj po minulé roky, zisk z podujatia
bude venovaný na podporu rozvoja kultúrnych a športových aktivít detí a mládeže.
O dobrú náladu sa postarajú rôzne folklórne
skupiny: FS Jedľovina, mažoretky Asanka,
Kysucké Žubrienky a Margaréty a pod. Uskutočnia sa aj rôzne sprievodné súťaže.
Všetci ste srdečne vítaní.
Prihlášky a informácie: MKŠS KNM, Dom
kultúry, p. Čierňava; p. Vajdiak 0904 498 316;
p. Hošták (pohostinstvo Domček)
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny, s ktorými včas oboznámia súťažiacich. Súťažiaci, ktorí už uhradili štartovné
a budú sa chcieť odhlásiť, tak urobia najneskôr do 29.9. 2014
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ŠPORT

Tretí júlový víkend sa naši rádio-orientační
bežci z ROB klubu KYSUCA zúčastnili prestížneho preteku v rádio-orientačnom behu,
ktorý sa už po 29. krát konal v priľahlých lesoch neďaleko Nyíregyházi v Maďarsku. Naši
pretekári zvolili tento pretek ako prípravu na
blížiace sa majstrovstvá sveta v rádio-orientačnom behu, ktoré sa uskutočnia začiatkom
septembra v ďalekom Kazachstane. Keďže
z nášho klubu máme medzi nominovanými
pretekármi až trojnásobné zastúpenie, a to
v juniorkách nás opäť bude reprezentovať
Katarína Košutová, medzi ženami Janka Macinská, ktorá je v disciplíne foxoring aktuálna
majsterka Európy a v elitnej mužskej kategórii
Jakub Kuriak.
Pohárový pretek bol zložený zo štyroch pretekov, tak ako aj blížiace sa majstrovstvá sve-

04.10. 201, 07:00 h.
Vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
MO SRZ organizuje tradičné rybárske preteky pre dospelých aj deti Kysucký duhák.

02.09. - 19.09. 2014
Dom kultúry KNM
Fotoklub Jablunkov
Fotoklub Jablunkov vystavuje z tvorby svojich členov v rámci projektu Jablkový den
- festival bez hraníc. Vernisáž výstavy sa
uskutoční 2. septembra o 16:30 h.

KULTÚRNE SPEKTRUM

07.09. 2014
Letný prechod Kysuckou vrchovinou
37./18. ročník letného prechodu západnou
časťou Kysuckej vrchoviny. Pešia turistika
alebo horská cykloturistika.
viac informácií na www.sktknm.sk
10.09. 2014, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Kurz brušných tancov
Otvorenie kurzu brušných tancov. Stačí
prísť do zrkadlovej sály DK (vstup zozadu),
doniesť si vhodnú obuv a oblečenie, ostatné
sa dozviete na tomto prvom stretnutí. Prvá
ukážková hodina zdarma.
Informácie: 4212241

Biela pastelka
– pomoc ľuďom v tme

26.09. - 28.09.2014
Kino Kysuca
Okresná výstava drobných zvierat
ZO Slovenského zväzu chovateľov pozýva všetkých na výstavu drobných zvierat.
V piatok od 14,00 - 18,00 h.; v sobotu
08,00 - 18,00 h. a v nedeľu 08,00 - 14,00 h.
27.09. 2014
Pomoc značkárom
Prechádzka Javorníkmi a značkovanie turistických ciest a chodníkov.
Viac informácií na www.sktknm.sk

11.09. - 20.11. 2014
Kaštieľ Radoľa
Svet detí
Výstava historických hračiek v jednotlivých obdobiach života dieťaťa. V spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne.

28.09. 2014
Kysucká vrchovina
Športklub turistiky KNM pozýva na výlet
na Straník. Bude to Deň športu pre rodiny
s deťmi.
viac informácií na www.sktknm.sk

12.09.2014, 07:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.

03.10. 2014, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Skupina Profil
Hudobno-zábavný program s ľudovými
pesničkami vo vlastnom, pre Profil cha-

14.09. 2014
Slavkovský štít
Športklub
turistiky
organizuje
vysokohorskú túru na Slavkovský štít vo
Vysokých Tatrách.
viac informácií na www.sktknm.sk
21.09. 2014, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Gašparko a drak
MKŠS KNM a Stražanovo bábkové divadlo
pozývajú všetky deti aj ich rodičov na divadelné predstavenie o Gašparkovi, ktorý ide
s princom oslobodiť princeznú zo zajatia
draka.
Vstupné: 2 €

rakteristickom podaní, spestrené vtipnými
vstupmi.
Vstupné: 5 €

Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska
od roku 2002. Vďaka jej
výťažku môžu nevidiacim
a slabozrakým klientom poskytovať
bezplatne sociálne služby a poradenstvo a pomôcť im tak vrátiť sa do bežného života.
Verejná zbierka Biela pastelka 2014
sa riadi novým zákonom č. 162/2014
Z. z. o verejných zbierkach, jej hlavný
deň pripadá na stredu 24. septembra.
V tento deň sa ulice viac než 200 miest
a obcí zaplnia dobrovoľníkmi, ktorí
budú do pokladničiek zbierať príspevky od podporovateľov.

JablkOVÝ DEŇ
Mesto Jablunkov
pozýva všetkých
na Jablkový deň,
ktorý sa uskutoční 20.9. 2014 od
14:00 h. v parku
za radnicou mesta
Jablunkov. Môžete
sa tešiť na bohatý kultúrny program,
veľa hier a súťaží s jablkovou tematikou, jablkové dielne, v rámci ktorých
sa môžete dozvedieť, ako sa správne
o jablká starať, ako ošetrovať jablone
alebo ako si vyrobiť svoj vlastný mušt.
Toto kultúrne podujatie sa uskutoční
v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Jabkový den – festival
bez hranic“.
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