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Úspešní šachisti
V ZŠ Clementisova KNM sú vytvorené
výborné podmienky pre žiakov školy
pre kráľovskú hru – šach. Škola má šachovú klubovňu, v ktorej sa môžu žiaci

Jablko je symbolom
mesta Jablunkov
Mesto Jablunkov zorganizovalo 9.
ročník Jablkového dňa, ktorý sa konal 20. septembra v parku za radnicou
v Jablunkove. Jablko, ako symbol mesta bolo vidieť vo všetkých jeho podobách, ochutnávali sa koláče aj mušt.
Výzdoba bola vyrobená z jabĺk a súťaže
boli tiež jablkové.

pokračovanie na str. 5

Zvesti

Kam sa deti zatúlali
A kam sa tento rok deti zatúlali s CVČ
KNM počas prímestského tábora Túlavý
autobus? Spoznávali najmä naše okolie,

zastavili sa na Oravskom hrade, v múzeu
vo Vychylovke, na pútnickom mieste Živčáková, zašli sa okúpať do Turčianskych
Teplíc či pozrieť film do kina v Žiline.
Takto svoje leto trávilo 54 účastníkov počas dvoch turnusov.

nerušene venovať tejto hre. Najlepší
mladí šachisti majú možnosť reprezentovať KNM v Šachovom klube MKŠS
KNM v rôznych šachových súťažiach
jednotlivcov alebo družstiev. Najúspešnejšími žiakmi ZŠ Clementisova
KNM v školskom roku 2013/2014 boli:
Lucia Ševčíková – 2. miesto na M SR,
Pavol Mazúr – 11. miesto na M SR, Jakub Sirovátka – 18. miesto na M SR,
Samuel Mazúr – 23. miesto na M SR,
Adam Hmíra – 30. miesto na M SR,
Stanislav Slivoň – 42. miesto na M SR
mládeže.

pokračovanie na str. 7

pokračovanie na str. 11
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského
úradu JUDr. Ľubomír JEŽO

Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice,
bytové a rodinné domy primátorom mesta Kysucké Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané 15.11. 2014 (tabuľka doplnená
o volebné obvody a počty poslancov v jednotlivých obvodoch).

V minulom vydaní nášho mesačníka som v časti o voľbách do orgánov
samosprávy obcí (komunálne voľby) spomenul skutočnosti, ktoré poVo- Počet Votrebujú vedieť kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva resp.
lebný po- lebný
kandidáti na primátora mesta. V tomto mojom príspevku uvediem to,
Volebná miestnosť
Voliči s trvalým pobytom
obvod slan- okrčo potrebujú vedieť samotní občania nášho mesta, teda voliči. Voľby sú
č.
cov sok č.
vyhlásené na 15. november 2014 od 07.00 hod. do 20.00 hod. (teda nie
Gymnázium Jesenské- Jesenského, M. Nešporu, Benkova,
do 22.00 hod. ako pri iných voľbách). Kysucké Nové Mesto je rozdelené
001
ho č. 2243/21
Kysucká
už niekoľko volebných období na 8 volebných obvodov a podľa počtu
1
4
obyvateľov v tom ktorom obvode sa volí príslušný počet poslancov.
Gymnázium Jesenské002
Sládkovičova
ho č. 2243/21
V našom meste evidujeme 15 434 obyvateľov a z nich je 12 770 voličov. Celkový počet poslancov, ktorých si občania budú voliť, je 19. Tento
9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie,
MŠ 9. mája
počet je tiež už niekoľko volebných období rovnaký. Na odovzdávanie
003
Pod Hájom, Štúrova bytové domy súp.
č. 1292/11
hlasovacích lístkov sú vytvorené volebné okrsky, pričom tento počet sa
č. 1210, 1211, 2591
tiež nemenil a nemenili sme ani volebné miestnosti. Takže občania budú
MŠ 9. mája
Revolučná, ČSA bytové domy súp.
voliť v tých istých priestoroch, ako pri ostatných voľbách. Právo voliť
004
2
4
č. 1292/11
č. 1300, 1301, 1302, 1190, 2822, 2823
v týchto voľbách budú mať okrem občanov, ktorí majú v našom meste
trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku, aj cudzinci,
Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové
ktorí ale tiež musia mať v našom meste trvalý pobyt. Voličské preukazy
ZUŠ SNP
domy súp. č. 1303, 1304, 1305, SNP, ČSA
005
č. 376/1
rodinné domy, ČSA bytový dom súp.
sa pri týchto voľbách vydávať nebudú, teda ak sa občania v čase volieb
č. 1306
nebudú zdržiavať v KNM, voliť nebudú. Mestská volebná komisia, ktorej
úlohou, okrem iného, bude po ukončení volieb sčítavať hlasy vo všetkých
Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského,
volebných okrskoch, spolu s mestom zverejní zoznam zaregistrovaných
Nám. slobody, Pivovarská, Komenského,
Klub 75 Belanského
3
2
006
č. 75/67
Nábrežná + občania KNM bez bližšie
kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch a tiež zaregistrovaných
určenej adresy trvalého pobytu
kandidátov na primátora mesta. Tento zoznam bude zverejnený spôsoDom kultúry Litovelská Vajanského, Murgašova, Družstevná,
bom obvyklým, a to na nástenkách a vitrínach mesta a samozrejme na
007
č. 871/3
Litovelská
webovej stránke mesta. Zoznam bude zverejnený včas, aby sa občania
4
3
mohli vopred oboznámiť s kandidátmi na poslancov ako aj na primáDom kultúry Litovelská Matice slovenskej, Kollárova, Lipová,
008
č. 871/3
Cesta do Rudiny
tora mesta. Tak ako aj pri iných voľbách môže volič požiadať zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov okrskovú volebnú komisiu o to, aby
5
2
009 ZŠ Clementisova č. 616 Clementisova, Dlhomíra Poľského
mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Bottova, Jarošova, Hálkova, NovomesZŠ Dolinský potok
V takomto prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch
kého, Dolinský potok, Na Podstráni,
010
č. 1114/28
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami
Kukučínova
6
2
a obálkou. Volič aj v tomto prípade hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť
Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská
hlasovania. Volebné obvody majú rôzny počet obyvateľov a podľa toho je
ZŠ Dolinský potok
cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť,
011
č. 1114/28
aj určený počet poslancov v nich, ktorí sa budú v tom ktorom volebnom
Jánska
obvode voliť. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký
Kultúrny dom Bud.
7
1
012
Budatínska Lehota
má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Ak by zakrúžkoval viac
Lehota č. 225
kandidátov, hlasovací lístok je neplatný, môže však zakrúžkovať menej
Kultúrny dom Oškerda
Oškerda
8
1
013
č. 91
kandidátov. Na hlasovacom lístku pre
voľbu primátora mesta zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje. Ak by zakrúžkoval viac kandidátov, samozrejme,
hlasovací lístok je neplatný. Občanom
mesta bude najneskôr do 21. 10. 2014
Advokátky sídlia na Škultétyho ulici č. 8, v Závodí, v blízkosti centra Žiliny, s možnosťou bezplatného parkovania v objekte.
doručené oznámenie o čase a mieste
konania volieb, nebude im však doJUDr. Jana Ochodničanová
JUDr. Lucia MORGOŠOVÁ
ručený zoznam kandidátov. V novemadvokát
advokát
brových Zvestiach KNM uverejníme
tel: 0907 804 368
tel: 0904 478 378
zoznam všetkých kandidátov na priemail: ochodnicanova.advokat@gmail.com.
email: lucia.morgosova@gmail.com
mátora mesta a rovnako aj kandidátov
Advokátske kancelárie ponúkajú najmä nasledovné právne služby :
na poslancov mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných
- zastupovanie vo veciach upravených zákonom o rodine (rozvod manželstva, úprava
obvodov.
rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, výživné a pod.),
Všetkým občanom a voličom nášho
- vypracúvanie právnych úkonov podľa Občianskeho zákonníka (kúpna zmluva,
mesta prajem šťastnú ruku pri výbere
darovacia zmluva, závet a pod.),
a krúžkovaní jednotlivých kandidátov
na poslancov a primátora mesta. Pri
- poskytovanie právnych služieb v oblasti pozemkového práva,
zvažovaní svojho výberu iste prispejú
dosiahnuté výsledky tohto volebné- poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodných právnych vzťahov (najmä
ho obdobia a ich porovnanie s predvypracúvanie zmlúv používaných v bežnom obchodnom styku, podávanie návrhov
chádzajúcimi rokmi. Toto si musí ale
v súvislosti s vedením obchodného registra, vrátane vyhotovenia kompletnej
porovnať každý sám, kto sa zaujíma
dokumentácie),
o dianie v našom meste, ale aj tí, ktorí
- realizácia právnych úkonov v súvislosti s vymáhaním pohľadávok cestou súdneho
akosi nemali na to čas. Ja len dúfam,
a exekučného konania,
nech sa občania rozhodnú akokoľvek,
že rozvoj mesta bude pokračovať a že
- poskytovanie právnych služieb v oblasti pracovnoprávnych vzťahov (napr. pri
občanov, ktorí sa zaujímajú o dianie
neplatnom skončení pracovného pomeru).
v meste, bude pribúdať.

Advokátske kancelárie
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Výstraha: Alkoholový smog!
Chcem upozorniť občanov na pravidelné znečisťovanie morálnou a ekologickou katastrofou na námestí nášho mesta. Alkoholový smog zapríčiňujú
konzumenti lacného vína. Je obzvlášť nebezpečný
pre rodiny s deťmi, ktoré sa chcú prejsť po námestí
so svojimi ratolesťami (odporúčam zakryť deťom
oči a uši). Tak isto pre študentov aj seniorov, ktorí si chcú posedieť na lavičke v tôni stromov. Sú
vystavení vulgárnym pokrikom, zápachom a pohľadom na odpadky a preplnené odpadkové koše
s fľašami z alkoholu. Niekedy dochádza aj k fyzic-

kým útokom medzi jednotlivcami tejto komunity.
Myslím si, že zákazom pitia na verejných
priestranstvách a jeho dodržiavaním, by sme zabránili tomuto alkoholovému smogu. Námestie je
centrum mesta, kde sa majú stretávať ľudia. Tento
dojem nie je správny pre deti, mládež a ostatných
občanov! Nechcem ani, aby turisti, ktorí prejdú
po našom námestí si povedali: “Keby bol alkoholizmus viera, námestie KNM by bolo pútnickým
miestom!“
Daniela Jakubíková
Odpovedá primátor mesta Ing. Ján Hartel: Ani mňa
neteší, keď sa ľudia bez domova zdržiavajú na námestí. Musím však povedať, že nie vždy sa sprá-

Stretnutie obyvateľov hornej ulice
V sobotu 13. septembra sa zišli obyvatelia bývalej Hornej ulice (Štefánikova ul. - Ul. ČSA)
v reštaurácii pri pošte 2, ktorá je situovaná na
mieste, kde pôvodne stál dom pána Kovalíka.
Horná ulica ustúpila bytovej výstavbe, domy
boli zbúrané približne v rokoch 1980 - 1986.
Z pozvaných 47 sa zúčastnilo 32 obyvateľov
z KNM, Banskej Bystrice, Žiliny a Radole. Posedenie bolo veľmi príjemné, účastníci spomínali
na tých, ktorí sa už stretnutia nemohli zúčastniť, prezreli si staré fotografie a zrekapitulovali
mladé časy.
Účastníci ďakujú p. Tokovi za poskytnutie
priestorov.
Zároveň by sme chceli požiadať pamätníkov,
ktorí majú fotografie budov alebo obyvateľov
bývalej Hornej ulice, prípadne poznajú niektoré

DNI ČISTOTY MESTA
Od 13. do 28. októbra organizuje Mesto
KNM Dni čistoty mesta – jeseň 2014. V prvých dňoch bude možné likvidovať elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky
a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie,
žiarivky a pneumatiky, nie komunálny odpad! Na zvoz elektronického šrotu bude pristavený veľkokapacitný kontajner označený
firmou T+T, a.s.
v čase od 10:00 h. do 17:00 h.
- Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
13. 10. 2014
- Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)		
14. 10. 2014
- Ul. Hviezdoslavova (kino)			
15. 10. 2014
- Kamence (predajňa Perla)			
16. 10. 2014
- Kamence (predajňa Jednota)		
17. 10. 2014
v čase od 10:00 h. do 13:00 h.

Zvesti

historické skutočnosti, aby kontaktovali redakciu. Vaše informácie pomôžu spracovať podrobnejší príspevok o tejto časti mesta, v ktorej
mnohí naši obyvatelia prežili dlhé roky. Kontakt: 0904744995 (Šinalová) alebo mestská
knižnica KNM. Vopred ďakujem.

vajú alebo skôr výnimočne sa správajú spôsobom,
ktorý opísala pani pisateľka. Aj keď sú to ľudia bez
domova, majú svoje práva a pokiaľ nerušia verejný
poriadok, nemôžeme im zakázať zdržiavať sa na
námestí.
Iné je, ak sa niektorí z nich prejavujú opísaným
spôsobom, že obťažujú okoloidúcich alebo pijú
alkohol. V takom prípade je to porušovanie VZN
o verejnom poriadku a Mestská polícia môže voči
nim zakročiť a aj zakročuje. Chcel by som poprosiť
občanov, ktorí by sa stali svedkami alebo obeťami
takého správania, aby neodkladne informovali
MP, ktorá je povinná okamžite vykonať opatrenia
na zamedzenie ďalšieho porušovania verejného
poriadku.

Obchodná verejná
súťaž na integrovanÝ
informačný systém
Mesto KNM, v zastúpení primátora mesta v súlade s ustanoveniami zákona vyhlasuje týmto obchodnú verejnú súťaž na
vybudovanie, správu a údržbu integrovaného informačného systému mesta Kysucké Nové Mesto smerujúcu k uzavretiu
zmluvy o úprave vzájomných vzťahov medzi mestom a víťazom obchodnej verejnej
súťaže.
Konkrétne podmienky sú uverejnené na
webovej stránke mesta.

- Ul. Benkova (bytový dom 2873)
- ZŠ Dolinský potok			
- Ul. ČSA (bytový dom 1190)
18. 10. 2014
- Kamence (predajňa Perla)
v čase od 14:00 h. do 17:00 h.
- Kamence (predajňa Jednota)
- Dubie					
27. – 28. 10.(pondelok – utorok)
18. 10. 2014
- Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
- Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná)		
- Dubie
20. 10. 2014
- Oškerda Dom kultúry
- Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
- Ul. Komenského (farský úrad)
21. 10. 2014
- Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
- Oškerda (Dom kultúry)			
- Ul. Hurbanova
22. 10. 2014
- Na Podstrání (N-Club)
Od 24. do 28. októbra bude možné likvido- - ZŠ Dolinský potok
vať komunálny odpad, nie elektronický šrot! - Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)
Na zvoz komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené Mesto Kysucké Nové Mesto žiada občanov,
firmou T+T, a.s.
aby odpady, ktoré sú zbierané počas Dní čis24. – 25.10. (piatok – sobota)
toty mesta, konaných na jeseň 2014, neboli
- Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
umiestňované na verejných priestranstvách až
- Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
do nasledujúceho zberu na jar 2015. Chráňme
- Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!
- Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
- Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
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Echo mesiaca

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE
150. výročie narodenia Andreja Majera –
Dlhomíra Poľského, básnika a kňaza
Andrej
Majer sa narodil
16.10.1864
v KNM ako jedno z ôsmich detí
v rodine čižmára
a roľníka. Ľudovú školu navštevoval v rodisku,
gymnázium absolvoval v Žiline
a Nitre. Teologické štúdiá skončil v Budapešti v roku 1889 a bol vysvätený za kňaza. Určitú dobu pôsobil ako vychovávateľ
v kúrii baróna Lorada v Orlovom. V orlovskom kaštieli hlboko prežíval ako národovec

osud ujarmeného ľudu. Od roku 1891-1899
pôsobil ako kaplán v Dlhom Poli, v KNM
v rokoch 1899-1904 a ako rímsko-katolícky
farár v Hornom Vadičove 1904-1929. Odtiaľ
sa presťahoval na odpočinok do rodného
mesta, kde zomrel 28.12.1935 a je pochovaný na mestskom cintoríne.
Na Kysuciach pôsobil celkom 35 rokov. Poznal veľkosť utrpenia a túžby ľudu, a preto
vnikol hlboko do ľudského srdca a do ľudskej duše. Svojim životom a prácou sa tak
začlenil medzi najvýznamnejšie osobnosti
mesta.
Básnicky sa začal Andrej Majer prejavovať
už počas štúdií. Prvé verše písal v maďarskom jazyku, v slovenčine začal písať až
v Dlhom Poli. Jeho prvou básňou bol Ohlas
(1894) uverejnená v novinách Kresťan. Ďalšie básne publikoval v novinách Slovenské

SPRAVODAJSTVO

Mažoretky krásne reprezentovali mesto
Posledný augustový víkend sa jeden z najúspešnejších kolektívov nášho mesta zúčastnil MS a ME v mažoretkovom športe
v chorvátskom meste Poreč, kde sa dostal
vďaka skvelým výkonom na Majstrovstvách
Slovenska v Martine. Dievčatá zo súboru
Asanka krásne reprezentovali KNM a neurobili hanbu sebe ani svojim trénerkám a potvrdili že stále patria medzi svetovú elitu!
Naša cesta sa začala v stredu podvečer
za nepekného počasia, avšak prebudenie
v Chorvátsku bolo horúce a slnečné. Po náročnej ceste sme hneď skočili do súťažného kolotoča a do večera sme sa nezastavili.
Súťažilo sa v malých formáciach. V malých
choreografiách nás najviac potešilo umiestnenie mini mixu, ktorý sa dostal do prvej
šestky. Druhý deň prebiehalo súťažné defilé.
Mladšie dievčatá juniorky, sa predviedli pred

obedom a poobede prišli na rad seniorky.
Obe skupiny zatancovali svoje súťažné defilé
excelentne. Veľmi nás potešilo umiestnenie,
kde juniorky obsadili 5. miesto a seniorky
krásne 3. miesto. Tvrdá prázdninová drina

sa vyplatila a pred večerou sme si dopriali na
zrelaxovanie kúpanie v mori. Ráno, po krát-

Sviatočný deň obyvateľov Dubia
V nedeľu 14. septembra sa väčšina obyvateľov Dubia stretla na miestnom cintoríne.
Konalo sa tam požehnanie Kaplnky Božieho
Srdca Ježišovho.
Približne pred 50 rokmi bola na cintoríne
malá márnica, kde si hrobár ukladal veci.
V marci 2001 si ju občania svojpomocne prerobili na kaplnku zasvätenú Božiemu Srdcu.
Vysvätenie sa konalo 16. septembra 2002.
Avšak po rekonštrukcii zvonice v Dubí sa
obyvatelia rozhodli zrekonštruovať a hlavne zväčšiť aj kaplnku na cintoríne. Ich dielo
sa v priebehu niekoľkých mesiacov vydarilo.

K malej budove pribudlo prestrešenie a vežička so zvonom a krížom. Murovanú časť obielili a ozvláštnili dreveným krížom a dreveným
srdcom na dverách. Tieto diela sú spoločným
návrhom Ľubice Šustekovej a rezbára Milana
Backu.
K tejto príležitosti vydala rodina Jánoškovcov brožúrku, ktorá okrem základných informácií o zvonici a prácach realizovaných pri
rekonštrukcii, obsahuje aj poďakovanie všetkým, ktorí pri realizácii projektu pomohli finančne alebo svojou prácou. A tento zoznam
je naozaj dlhý. Dokazuje to, že ak ľudia chcú,

pohľady, Ľudové noviny, Národnie noviny,
Piesne ľudovej strany, Svojesť, Černokňažník, Americký kalendár, Jednota, Tovarišstvo a po roku 1918 pokračuje v uverejňovaní v Tatranskom orlovi, Trenčane a iných.
V roku 1925 a 1926 vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnave knižne v dvoch zväzkoch Spisy básnické Dlhomíra Poľského. V básnickej
tvorbe odráža život dedinčanov, drotárov,
remeselníkov a drinu kysuckého roľníka.
Andrej Majer patril k tzv. Medzigeneračnej
vrstve básnikov, ktorí vypĺňali priestor medzi Hviezdoslavom a poéziou slovenskej moderny. S P.O. Hviezdoslavom sa poznal osobne a o ich priateľstve svedčí ich vzájomná
korešpondencia a Hviezdoslavova návšteva
v roku 1910.
Použitá literatúra: Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes III. Kysucké Nové Mesto : Miestny odbor Matice slovenskej, 1995.
MUDRÍKOVÁ, Janka : Dlhomír Poľský/Andrej Majer. Čadca:
Kysucká knižnica, 2012.

kej rozcvičke sme pokračovali v relaxovaní
pri mori. Môžem povedať, že nám máte čo
závidieť. Hlavne, keď sa stretne taká veľká
rodina akou sme. Bolo to neskutočné a tieto
nezabudnuteľné chvíle ostanú navždy v našich srdciach a nie len preto, že niektoré videli a ochutnali more po prvýkrát.
Nedeľa bola vyvrcholením celého súťaženia.
Bola to nádherná prehliadka krásy, ladnosti,
farebnosti, skvelej hudby, úžasných nápadov... Za dievčatá môžem povedať veľké ďakujem vedúcim a trénerkám, že to vydržali.
A za trénerky a vedúce súboru chcem poďakovať dievčatám za krásnu reprezentáciu
mesta a súboru.
Poďakovanie patrí aj MKŠS v KNM, mestu
KNM a rodičom za podporu a finančnú pomoc a samozrejme Zdenke, Slávke, Vladkovi
a rodine Stolárikovej za organizačnú pomoc
počas celého pobytu a cesty.
Ing. Marianna Barajová

vedia spojiť svoje sily a vytvoriť vzácne dielo.
Vďaka dobrovoľníkom sa teda občania mohli
v nedeľu zísť a spoločne osláviť požehnanie
zrekonštruovanej kaplnky. Svätú omšu celebroval ThLic. Peter Holbička. Zazneli slová
poďakovania z úst hlavných organizátorov
Ľubomíra a Tatiany Jánoškovcov, pána primátora Ing. Jána Hartela a prednostu OÚ
v Žiline a poslanca ŽSK Ing. Vladimíra Macáška. Najaktívnejší dobrovoľníci získali symbolický darček - kaplnkovicu.
Slávnostné stretnutie bolo ukončené sladkou
bodkou, koláčiky napiekli obyvateľky Dubia
a chutným gulášom, ktorý varila rodina Janíková.
D. Š.
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Kysučania poznávali Slovensko
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM usporiadal 4. septembra duchovno – poznávací zájazd s klientmi z Centra sociálnych služieb
Fantázia KNM na stredné Slovensko. Prvou
zastávkou bol Hronsek, kde sme si pozreli drevený artikulárny kostol z 18. storočia
s veľmi cenným interiérom, ktorý je zapísaný do kultúrneho dedičstva UNESCO.
Ďalším našim, a to hlavným cieľom, bola
návšteva benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, ktorý je ešte stále vo
výstavbe. Našim sprievodcom bol otec František, ktorý pre účastníkov zájazdu celebroval sv. omšu v kostole kláštora. Priblížil nám

poslanie rádu benediktínov a ich zámery do
budúcnosti.
Zo Sampora sme odchádzali obohatení o hlboké duchovné zážitky. Naša ďalšia cesta
viedla do rázovitej obce Blatnica, kde sa
nachádza Múzeum Karola Plicku, známeho
fotografa a etnografa. Vo svojej tvorbe zachytával život a kultúru slovenského ľudu.
Poslednou zastávkou bola obec Mošovce,
rodisko Jána Kollára, nášho významného
básnika. Účastníci si tiež pozreli Múzeum
mošovských remesiel a veľmi vzácny kostol
s hodnotným oltárom, dielom žiakov majstra Pavla z Levoče.

Domov sme sa vracali obohatení o mnohé
duchovné a kultúrne zážitky, spokojní, že
ešte aj to počasie sme mali ako na objednávku.
Magda Harceková

V dňoch 5.9. – 18.9. 2014 som uskutočnil
prieskum názorov občanov KNM – volebného
obvodu č. 2, krátkym dotazníkom. Respondenti – občania, mali možnosť vyjadriť svoje
názory k otázkam týkajúcich sa oblastí a ulíc,
kde priamo bývajú a osobne sa ich dotýkajú.
Návratnosť dotazníka bola takmer 19 %, čo
ma milo prekvapilo. Všetky podnetné návr-

hy budú cielene zakomponované do ďalších
bodov môjho volebného programu. Je viditeľné, že väčšine dotknutých občanov záleží
na mieste, kde žijú a neprijímajú dané skutočnosti len pasívne. Vyžrebovaní 3 občania boli
odmenení malou pozornosťou.
Touto cestou by som sa chcel všetkým poďakovať, popriať veľa zdravia, pracovných a ro-

Jablko je symbolom mesta Jablunkov
(pokračovanie zo str. 1)
Na toto krásne podujatie dostali pozvanie rôzne ručné práce, záhradkári ukazovali svoaj kysuckí drotári, záhradkári, členovia FS je výpestky a propagovali sa miestne spolky.
Jedľovina a primátor mesta Ing. Ján Hartel V rámci projektu „Jabkový den“ bol vydaný aj
s manželkou. Domáce folklórne skupiny a FS kalendár –Jablunkov a Kysucké Nové Mesto –
Jedľovina predvádzali svoje umenie počas ce- na rok 2015, ktorý spoločne pokrstili staroslého slnečného popoludnia na doskách pódia. ta mesta Jablunkov Petr Sagitarius a Ing. Ján
V stánkoch, ktoré lemovali park sa predvádzali Hartel.

KrížovÁ cesta seniorov
V utorok 9. septembra si 8 klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov v KNM pozrelo Krížovú cestu
v Kysuckom Lieskovci. Krížová cesta je verejnoprospešné dielo, ako súčasť rekreačno-

-duchovného areálu Lalinov vŕšok – Rovne.
Na dĺžke 1 250 metrov je postavených štrnásť zastavení Krížovej cesty v objektoch
v tvare ľudovej architektúry. Naši seniori
si prešli Krížovú cestu, pomodlili sa a za-

Duchovný výlet do Šaštína a na Velehrad
Základná organizácia Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami v KNM zorganizovala pútnický výlet do baziliky v Šaštíne pri
príležitosti jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie. Tu sme sa zúčastnili na
sv. omši aj s ďalšími pútnikmi z celého Slovenska. Na našej ceste nás prevádzal monsignor Ondrej Sandanius a dekan Farnosti

Zvesti

sv. Jakuba v KNM ThLic. Peter Holbička,
ktorému touto cestou chceme poďakovať
za všetkých zúčastnených členov. Pán dekan nás sprevádzal na ceste modlitbami
a Božím požehnaním.
Cestou na Velehrad sme sa zastavili pozrieť
zámok Lednice na Morave, kde sme si prezreli reprezentačné miestnosti a obdivovali

dinných úspechov. Pevne verím, že ostaneme
v kontakte i naďalej a dokážeme si spoločnými silami vylepšiť náš obvod č. 2 po komunálnych voľbách - 15. novembra 2014.
S úctou, kandidát na poslanca do mestského
zastupiteľstva v KNM, volebný obvod č.2,
Stecher Roman, Bc.
INZP 4/14

Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu Jabkový den – festival bez hranic r.č.CZ/
FMP/16/0382 spolufinancovaného z Fondu mikroprojektov Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika
– Česká republika 2007 - 2013.
MKŠS

spievali. Pomalým tempom sa dostali až
ku kaplnke na Rovniach, ktorú si zblízka
obzreli a pomodlili sa. Urobili sme si tam
prestávku, opiekli sme si slaninku a klobásu. Na spiatočnej ceste sme nazbierali hríby
a liečivé bylinky. Výlet sa naším seniorom
veľmi páčil a už teraz si ho chcú zopakovať.
Mgr. Katarína Krasňanová
zariadenie a drevené rezby, ktoré pretrvali
stáročia.
Pri vstupe na Velehrad nás prekvapila nádherná výzdoba baziliky. Členky súboru
Kysucké žubrienky znásobili duchovný zážitok svojim spevom a piesňou Ave Maria,
ktorá sa niesla celou bazilikou. Poďakovanie patrí šoférovi autobusu F. Kováčovi
a Mestu KNM, ktoré nám finančne prispelo.
A. Tarábková
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Vyhodnotenie dotazníka – prieskumu názorov občanov KNM, volebného
obvodu č. 2 (9.mája, Horná Skotňa, Pod lipkou, Štúrova, Revolučná, ČSA, SNP)

H

HOSŤ MESIACA

V rubrike Hosť mesiaca sme sa rozprávali
s Mgr. Lenkou Peťkovou z KNM, pracovníčkou Centra pre globálne politické trendy
v Istanbule a stážistkou v Európskej komisii v Bruseli.
Kde sa začala vaša kariéra?
Mám 29 rokov a študovala som európske
štúdiá a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Pre tento odbor som
sa rozhodla, keď som ako gymnazistka dostala
príležitosť reprezentovať Slovensko na mládežníckej konferencii v Paríži, ktorá sa konala
pri príležitosti rozširovania EÚ. Slovensko sa
o pár týždňov nato stalo novým členským štátom, a tak som si hovorila, že by bolo zaujímavé vydať sa týmto smerom. Na vysokej škole
som vďaka rôznym štipendijným programom
strávila štyri semestre v Turecku. Keď školiteľka mojej diplomovej práce zakladala spolu
s kolegom na Istanbul Kültür University výskumné centrum so zameraním na medzinárodné vzťahy, ponúkla mi možnosť stážovať.
Dnes pracujem v Centre pre globálne politické
trendy (GPoT Centre) v Istanbule ako projektová manažérka. Zaoberáme sa problémami,
ktoré súvisia so zahraničnou politikou Turecka a pomocou rôznych aktivít sa usilujeme
prispieť k vyriešeniu konfliktov v tamojšom
regióne.
Aké máte pracovné skúsenosti v zahraničí? Koľko jazykov pri svojej práci používate?
Ako vysokoškoláčka som strávila dve letá
v americkej Alabame. Pracovala som v bagetérii a denný kontakt so zákazníkmi mi
pomohol vylepšiť si angličtinu. Tento jazyk
dodnes využívam v práci, keďže väčšina našich
projektov má medzinárodný charakter. V Istanbule často využívam aj turečtinu. Tá bola
ale trošku ťažším orieškom, pretože patrí do
uralskoaltajskej jazykovej skupiny, a teda gramatika aj syntax sú veľmi odlišné od slovanských a germánskych jazykov, s ktorými som
dovtedy mala skúsenosť. Všetko od časovania
cez skloňovanie až po tvorenie viet sa rieši pomocou pridávania prípon. Začiatky sú preto
ťažké, no neskôr človek príde na to, že turečtina je veľmi logická a systematická.

Aliancia civilizácií OSN v spolupráci s Education First. Bola som jednou zo 75 účastníkov,
ktorých organizátori vybrali spomedzi 15 000
prihlásených mladých profesionálov a aktivistov. V rámci tohto programu sme absolvovali
rôzne školenia a semináre o globálnom občianstve, mierových rokovaniach, budovaní aliancií, sociálnom podnikaní atď. Takisto sme mali
príležitosť navštíviť OSN a prediskutovať pálčivé problémy z rôznych kútov sveta so zástupcom generálneho tajomníka OSN. Veľmi sa mi
páčilo, že letná škola bola zameraná nielen na
teóriu, ale i prax. Len niekoľko hodín pred koncom letnej školy sme dostali za úlohu pripraviť
projekt na zadanú tému. Moja skupina vytvorila kampaň, ktorej cieľom je zastaviť sexuálne
násilie v utečeneckých táboroch. Hoci je momentálne náš tím roztrúsený na rôznych svetadieloch, naďalej spolupracujeme cez internet
a dúfame, že sa nám podarí túto kampaň udržať pri živote a prispieť k pozitívnej zmene.
Našli ste svoje ciele v tejto práci?
Manažment medzinárodných projektov je zaujímavý už len preto, že poskytuje priestor na
stretávanie sa s ľuďmi z rôznych krajín sveta
a rôznych sektorov. Často spolupracujeme
s novinármi, akademikmi, diplomatmi, vysokoškolskými študentmi, či predstaviteľmi
občianskej spoločnosti a štátnej správy. Nie je
to ani príliš monotónna práca, keďže projekty
treba koordinovať od samého začiatku až po
úplný koniec, a teda treba robiť tak povediac
„z každého rožku trošku“, t.j. pripravovať žiadosti, identifikovať sponzorov, kontaktovať
účastníkov, organizovať aktivity, ale aj písať
publikácie, hodnotiace správy a podobne.
Osobne pokladám za veľmi zaujímavý náš dlhodobý projekt na Cypre, kde organizujeme
v nárazníkovom pásme stretnutia pre politických lídrov a neštátnych aktérov z Grécka,
Turecka a oboch strán Cypru. Vďaka týmto
schôdzkam majú možnosť pravidelne sa stretávať a diskrétne diskutovať o návrhoch, ktoré
by mohli pomôcť zjednotiť niekoľko desaťročí
rozdelený Cyprus. Naše stretnutia prebiehajú
paralelne s oficiálnymi rokovaniami, ktoré zastrešuje OSN. Je preto veľmi zaujímavé sledovať najnovší vývoj v tlači, a potom na našich
neformálnych stretnutiach diskutovať o tom,
čo sa deje priamo za rokovacím stolom.
V najbližších dňoch by ste mali nastúpiť

na post stážistky v Európskej komisii
v Bruseli. Čo bude hlavnou náplňou vašej
práce?
V októbri nastupujem na 5-mesačnú stáž v Európskej komisii v Bruseli. V rámci stáže budem
pomáhať tímu na Generálnom riaditeľstve
pre rozširovanie, ktorý má na starosti prístupové rokovania s Tureckom. Veľmi sa na túto
zaujímavú pracovnú skúsenosť teším. Vzťahy
medzi Tureckom a EÚ boli témou mojej bakalárskej práce. Potom, čo som strávila niekoľko
rokov v Turecku, bude určite zaujímavé pozerať na prístupové rokovania z pohľadu Komisie, ktorá každý rok pripravuje Správu o progrese a hodnotí ako Turecko plní požiadavky na
udelenie členstva.
A aby sme stále nehovorili len o povinnostiach a práci? Ako vyzerá váš voľný čas?
Voľný čas najradšej trávim v prírode s kamarátmi. Keď mám možnosť, rada idem na túru
s rodinou. Okrem toho ma baví fotografovanie
a písanie.
A Váš vzťah k rodnému mestu?
V KNM som vyrastala, takže tu mám rodinu
a kamarátov a rada sa tu preto vraciam, i keď
musím uznať, že veľa známych medzičasom
takisto odišlo do zahraničia. Pokiaľ človek
nebýva dlhšie niekde inde, veľmi si to neuvedomuje, ale máme tu veľa zelene, stromy
na každom kroku a turistické chodníky len
pár minút od mesta, čo je veľké plus. Po niekoľkých rokoch v 14 miliónovom Istanbule si
vždy vychutnávam, že sa v KNM dá všade dostať peši. Myslím, že na relatívne malé mesto
máme k dispozícii celkom širokú ponuku voľnočasových aktivít pre rôzne vekové skupiny.
Ja osobne som chodila do hudobnej školy a na
mažoretky a mám na to veľmi príjemné spomienky. Dodnes so záujmom sledujem úspechy Asaniek a keď sa mi pošťastí, rada idem na
koncert žiakov ZUŠ.
Máte do blízkej budúcnosti nejaké veľké
plány?
Väčšinou mám iba krátkodobé plány, takže
mojou ambíciou na najbližšieho pol roka je
naplno využiť čas v Bruseli a nazbierať čo najviac skúseností. Pre mňa ako pre absolventku
európskych štúdií bude táto stáž tak trochu
splnením jedného malého sna.
Ďakujem za rozhovor.

Nedávno ste vyhrali konkurz na zaujímavú letnú školu. Povedzte našim čitateľom,
čo bolo jej náplňou?
16.-23. augusta som sa zúčastnila na letnej
škole pre mladých lídrov v New Yorku. Tento
týždenný vzdelávací program organizovala
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Príďte a dajte svojim deťom šancu spoznávať
čaro víťazstva. Ponúkame vám:
- minihádzanú pre 1. až 4. ročník chlapci aj
dievčatá
- miniflorbal pre dievčatá 1. až 4. ročník
- hádzanú mladší žiaci 5. až 8. ročník
Hádzanári sa na Vás tešia každý pondelok

a stredu o 16:00 h. v telocvični SOU na Športovej ulici a každý piatok o 16:00 h. v hale ZŠ
Radoľa.
Minihádzaná každý pondelok o 15:30 h. v ZŠ
Dolinský potok vchod z dvora.
Hádzaná každý pondelok o 16:00 h. SOU
Športová ulica

Hurá, do kina!
Čo tak ísť do kina? V triede sa zodvihlo viacero rúk, a tak sme sa spoločne dohodli na sobote 13. septembra. Stretli sme sa na železničnej
stanici a cestovali do kina Ster Centrum Cinemas v Žiline. Medzi nami sa ocitli prváci, druháci i šiestaci, žiaci ZŠ Nábrežná, ktorí patrili
do skupiny súrodencov či bratrancov detí 4.B
triedy s rovnakým záujmom pozrieť si dobrý

3D film. Privítali sme aj niekoľko žiakov zo ZŠ
Clementisovej spolu s Mgr. Danielom Bandurom a aktívneho rodiča jedného z našich detí.
No a už len stačilo nasadiť si špeciálne okuliare a zrazu sa nám okolitý svet zjavil plasticky,
akoby bol všade okolo nás a nie iba na plátne.
Stali sme sa súčasťou deja a mali pocit, že postáv a predmetov sa môžeme dotknúť, tak boli

Kam sa deti zatúlali
(pokračovanie zo str. 1)
Veľmi dôležitou letnou aktivitou je Tábor mla- Obľúbený cykloturistický tábor sa konal podých diabetikov, ktorého sa tento rok zúčast- slednýkrát v lone nádhernej prírody Turčiannilo 26 detí a traja zdravotníci. V Kežmarských skej kotliny. Deti boli opäť ubytované v inŽľaboch plnohodnotne a pestro trávili svoj ternáte v Mošovciach, ten bude však o rok už
voľný čas deti s diagnózou diabetes mellitus. uzatvorený. Až 13 žiakov si vychutnalo BlatSvoje zdravie si každý deň otužovali na vy- nickú a Gaderskú dolinu, navštívilo Turčianske
chádzkach do nádherných kútov Slovenska, Teplice a iné zaujímavosti v okolí. Aj napriek
preliezli niektoré kopce v Nízkych Tatrách, na- nepriazni počasia zdolali na svojich bicykloch
vštívili jaskyňu či kúpalisko Tatralandia. Tento 130 km v sprievode pomocných vedúcich Rotábor pre deti nielen z nášho mesta, ale aj zo mana Minaroviča a Moniky Gregušovej, bez
Žiliny a okolia, sa koná vďaka MUDr. Slávke ktorých by to nešlo. Pracovníčky CVČ určite
Kyškovej a sestričke Alenke Szokeovej. Oni do ďalšieho leta nájdu podobné pekné miesto,
dozerajú na deti a prezentujú im počas týždňa kde budú môcť po 12. ročníkoch v Mošovciach
dôležité informácie, ktoré zlepšia kvalitu ich organizovať nový cykloturistický tábor.
„Také leto, aké panovalo tento rok, sme ešte
života.

Florbalisti každú sobotu o 9 00 h. v ZŠ Suľkov
vchod z dvora.
V prípade nejasností nás, prosím, kontaktujte,
radi vám na všetko odpovieme:
hádzaná: Podolák Branislav 0907 880 743,
podolak.branislav@gmail.com, facebook: hádzaná Kysucké Nové Mesto
florbal: Vlček Michal 0903 669 339, www.
mskknm.sk, facebook: florbal KNM

blízko. A aký titul sme si vybrali? Príbeh Ako
vycvičiť draka 2, ktorý postupne poskočil do
dračieho raja, kde ľudia a draci žili v harmónii,
navzájom sa rešpektovali a mali radi. Aj my si
prajeme žiť v našom triednom raji, v ktorom
by platili rovnaké pozitívne pravidlá.
Cieľom takýchto dní je podieľať sa na celkovom rozvoji osobnosti detí a spestriť ich každodenný život.
Mgr. Jarmila Bandurová

nezažili“ hovorili mnohí Chorváti. To neodradilo pracovníkov CVČ ani deti či študentov
od toho, aby si svoj tábor v Bibinje neužili naplno. Počas troch turnusov sa nad táborom
prehnali tri poriadne búrky, ale kvalitné stany
nepremokli a odolali silnému vetru. More bolo
teplé, a tak sa každý deň kúpali alebo absolvovali výlet do neďalekého Zadaru či loďou do
Kuklice. Tento rok sa táborilo na inom mieste,
ktoré bolo vzdialené od toho pôvodného len
pár metrov, ale deťom poskytlo väčšie pohodlie a pokoj. Na leto v Chorvátsku s CVČ bude
spomínať 120 detí.
Na záver nesmiem zabudnúť spomenúť, že
všetky tábory sa konali aj vďaka nadšeniu dobrovoľných pracovníkov. Patrí im veľké poďakovanie.
D. Š.

Zdravé zúbky veselý úsmev
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Európsky deň
ústneho zdravia. Z tohto dôvodu dňa
18.09. zavítala do našej MŠ na Ulici 9.
mája pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pani Mgr.
Jana Grešáková. Prišla našim predškolákom porozprávať o tom, aké je

Zvesti

dôležité starať sa o svoje zúbky, a to
hlavne teraz, keď ich mliečny chrup je
nahrádzaný trvalým. Veľmi zábavnou
formou prostredníctvom rozprávok,
minikvízov a výstižnou prezentáciou
im sprostredkovala poznatky o stavbe
zubov, o tom čo zúbkom škodí, o dôležitosti preventívnych návštev u zubného lekára. Prakticky im predviedla
a deti spoločne s ňou si vyskúšali správny postup čistenia zubov. Deti pozorne
počúvali, o čom svedčí aj to, že vedeli
odpovedať na všetky otázky, ktoré im
pani lektorka kládla v mini kvíze. Aktivita bola súčasťou projektu materskej
školy Zdravé zúbky – veselý úsmev.
Vlasta Trúchla

Firma: Ing. Daniela Hrivíková
ponúka kurzy účtovníctva

október - november 2014
1. Podvojné účtovníctvo a mzdy

125 hod.

235 €*

55 hod

120 €*

3. Komplexný kurz PÚ, JÚ a miezd 143 hod

295 €*

2. Jednoduché účtovníctvo a mzdy

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

S vydaním certifikátu MŠ SR a ukážkami účtovania na PC
Otvorenie kurzov: 23.10.2014 o 16:00, Dom kultúry, KNM
Informácie: ( (041) 421 2609, 0907 817 558
www.midaro.sk
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ŠKOLSTVO

Nábor na hádzanú a florbal

SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 8.10. 2014 si pripomenieme druhé výročie
úmrtia milovaného manžela, otca, dedka,
krstného otca, brata, švagra
Teodora VENDRINSKÉHO
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku v modlitbách.

Zavrela sa kniha Tvojho života,
už nikdy sa neobráti ďalší list,
ale spomienky na Teba budú v našich srdciach
stále žiť.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok sa za Teba modlíme.
Dňa 27.9. 2014 uplynulo 20 rokov, čo nás
opustila
Peregrína HORÁKOVÁ z KNM
Spomínajú manžel, synovia s rodinami
a vnúčatami.

V októbri si pripomenieme 10. výročie úmrtia
našej mamy
Paulíny GAJDOŠOVEJ

Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
ale v našich srdciach žije spomienkami.
Dňa 13.10. si pripomíname 5. výročie úmrtia
Jána BRACINÍKA z Kysuckého Nového Mesta
Spomína smútiaca rodina.

a 37. výročie úmrtia nášho otca
Jána GAJDOŠA
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a nevesta
s rodinami.

Čas rýchlo plynie, roky utekajú, spomienky
ostávajú.
Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na
svete.
Dňa 8. októbra 2014 si pripomenieme
5. výročie, čo navždy dotĺklo milujúce srdce,
zavreli sa láskavé oči a klesli ruky, ktoré nás už
nikdy nepohladia našej mamičky, pani učiteľky
Marienky KRÁLIKOVEJ

Dňa 9.4. 2014 a 23.9. 2014 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia našich drahých rodičov
Jozefa MESTICKÉHO

a Anny MESTICKEJ z Kysuckého Nového
Mesta
S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Vás modlíme.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

Neúprosný osud nám ho vzal,
bolesť v srdciach, prázdny domov,
smútok a spomienky nám zanechal.
Dňa 2. októbra 2014 uplynie 15 rokov od
chvíle, keď nás vo veku 37 rokov navždy opustil
náš drahý
Miroslav KRASŇAN z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína manželka, synovia,
mama, brat a sestra s rodinami a ostatná
rodina.

Dňa 7. augusta 2014 odišiel navždy aj náš
láskavý otec, ktorý potichu trpel, hoc tak veľmi
chcel žiť, pán učiteľ
Mgr. Ernest KRÁLIK
S láskou spomínajú dcéry Marika, Marta
a Magdaléna s rodinami.
Vy, ktorí ste ich poznali, venujte im krátku
spomienku a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí
ste sa s nimi prišli rozlúčiť.
Po rokoch príde čas,
keď spomienka ožíva v nás.
Dňa 17.9. 2014 uplynulo 7 rokov, čo nás
navždy opustil náš otec, dedo, pradedo
a svokor
Stanislav GAJDOŠ
Dňa 15.10. 2014 uplynie 16 rokov, čo nás
navždy opustila naša mama, babka, prababka
a svokra
Emília GAJDOŠOVÁ
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 3. novembra 2014 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec
Ján PODOLÁK
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
Manželka, synovia s rodinami.
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OPUSTILI NÁS
Jaroslava Rolková
Martin Gurka
Marek Machač
Timotej Macúš
Marek Mazúr
Adam Švaňa
Karolína Bucková

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým známym, príbuzným,
spolupracovníkom z INA Kysuce a priateľom
za účasť na poslednej rozlúčke s otcom, bratom
a manželom
Milanom POLÁČKOM
Smútiaca rodina.

Ján PÁLL
Vladimír VRIČAN
Vincent HOLIER
Božena BALÁŽOVÁ
Marta KRÁLIKOVÁ
Štefánia JANEKOVÁ
Milan ROMAN
Anna SEMENSKÁ
Zlatonka ČEPELOVÁ
Ján BALOG
Anna RUDINCOVÁ
Marián KUŠNIER
Matilda PLEVKOVÁ

 62 rokov
 84 rokov
 85 rokov
 64 rokov
 92 rokov
 78 rokov
 65 rokov
 62 rokov
 73 rokov
 70 rokov
 92 rokov
 64 rokov
 67 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI

Dňa 22.8. 2014 nás navždy opustila vo veku 77
rokov manželka, sestra a švagriná
Jarka ONDÁŠOVÁ
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
priateľom a susedom, ktorí sa prišli s ňou
rozlúčiť, ako i za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
Manžel a smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

NARODENIE DETÍ

Ing. Ján Čelko a Andrea Uhrová
Michal Mikolaj a Martina Kubošková
Martin Lokaj a Andrea Turancová

Bolesťou unavený tíško zaspal,
zanechajúc všetkých, čo mal rád.
Za všetky Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa
radi mali.
Dňa 23.8. 2014 nás opustil vo veku 64 rokov
starostlivý manžel, otec, dedko, zať, švagor
a brat
Ján JANČI z KNM
Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Vdp.
Mgr. Jánovi Uskobovi, spevákom Mgr. Alene
Ďuriakovej a Zdenkovi Mravcovi, kolegom,
priateľom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.
S úctou smútiaca manželka Eva a synovia
Roman a Miroslav s rodinami.
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že naša
milovaná mama, stará mama, prastará mama,
krstná mama
Štefánia JANEKOVÁ
zomrela dňa 8. 9. 2014 vo veku 78 rokov.
Smútiaca rodina.

Zvesti

Peter Horvát a Žaneta Borisová
Juraj Mihalda a Eva Moskálová
Martin Kuric a Miroslava Galgaňáková
Ing. Ján Smatana a Petra Fürbecková
Patrik Ozančin a Zuzana Ochodničanová



INZERCIA
 Predám včelí med. Tel. 0911 610720

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

4.10.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

5.10.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

11.10.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

12.10.2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

18.10.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

19.10.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

25.10.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

26.10.2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

1.11.2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

2.11.2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
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Jonathan Swift: Múdry človek by mal myslieť na peniaze, ...........

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

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

dokončenie v tajničke krížovky
Spa, Parr, povrchný ozdobne
Agin
obdivovateľ vytĺka

spôsobovalo

kým

hrdina
(bás.)

sídlo
v USA

starší (skr.)

zelený
drahokam

mihalnice

parený
ovčí syr

belgické
kúpele
štíhly
pes

ľúbil

2. časť
tajničky

ValérVendrinský

kararský
mramor

opisovanie

patriaci
Soni

predmet
psychická
záťaž
dievka
(kniž.)

patriaci
Belovi
autor
Landkrížovky:
ing Ship
Jaroslav
Tank
Jablonský

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

nech,
po česky

hlavné
jedlá
1. časť
tajničky

papagáj
somálske
sídlo
samárium
(zn.)

dlhšie
sedadlá
posielal
(bás.)

3. časť
tajničky

trup

japonská
lovkyňa
perál

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti

český
súhlas

Antonov
(zn.)
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Správne znenie tajničky z čísla
9/2014 znie: „...vidieť niečo
v ničom.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Irena
Vlčková, Radoľa 83 – 6,00
€, 2. Marcela Hrubá, Lipová
812, KNM – 5,00 €, 3. Miroslav Salát, Bud. Lehota 38,
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
10/2014 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice
KNM, najneskôr do 20. 10.
2014.

DOPLŇOVAČKA PRE DETI

10

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 9/2014 znie: „oteplenie“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Rebeka Panáková,
Sládkovičova 1231, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod.
do 17,00 hod., najneskôr do 31.10. 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 20.10. 2014, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

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

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Tri medaily z Majstrovstiev sveta sú na Kysuciach
V tretí septembrový týždeň sa v Kazachstane
konali už 17. Majstrovstvá sveta v rádio-orientačnom behu. Až traja členovia ROB klubu Kysuca ako členovia slovenskej reprezentácie sa
pokúsili uspieť v konkurencii takmer 30 krajín
z celého sveta. Medzi juniorkami naše mesto
a zároveň aj Slovensko reprezentovala najúspešnejšia športovkyňa Katarína Košutová, medzi
ženami bojovala aktuálna Majsterka Európy
Janka Macinská, zastúpenie v elitnej mužskej



kategórii sa podujal hájiť Jakub Kuriak.
Prvý deň pretekov začal klasickým pretekom
v pásme 2 m. A hneď v prvé preteky priniesli pre
naše farby aj prvé medaily. O striebro sa postarala Katarína Košutová, ktorá spolu s Veronikou
Dolníkovou vybojovala tretiu medailu. Ďalší deň
sa uskutočnili preteky v pásme 80 m, kde nás
najviac potešila Janka Macinská, ktorá prekvapila takmer všetkých, keď vybojovala bronzovú
medailu. Spolu s Miriam Královou ešte aj bron-

1. Dotieravý hmyz.
2. Klubovne.
3. Kto varí.
4. Ľudové odevy.
5. Katarína (zdrob.).
6. Kto kúri.
7. Nádhera.
8. Remeselník vo vyhni.
9. Plod kokosovníka.
10. Samica býka.

zovú medailu v súťaži družstiev. Nesklamali
ani Jakub Kuriak, ktorý skončil tesne za prvou
desiatkou a Katarína si prisvojila šiestu priečku.
Po dni odpočinku začala druhá časť divácky
atraktívnejších disciplín, a to pretekmi v šprinte a foxoringu. Na vytúženú medailu tentokrát
naši pretekári nedosiahli, ale za výkon sa naozaj
nemusia hanbiť, veď Janka Macinská dokázala
skončiť na vynikajúcom piatom mieste a Katarína Košutová na šiestom mieste. Jakuba Kuriaka delilo 22 sekúnd od vytúženej bronzovej
medaile.
FOX

Zvesti
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Úspešní šachisti
(pokračovanie zo str. 1)
Lucia Ševčíková sa svojim medailovým la striebornú medailu. Majstrovstvá EÚ sa
umiestnením na Majstrovstvách SR dostala uskutočnili v Koutoch nad Desnou (ČR). Zúdo reprezentácie mládeže SR a bola nomi- častnilo sa 115 detí zo 16 krajín.
novaná reprezentovať Slovenskú republiku V poľskom Ustroni sa v dňoch 12. - 17. júla
na Majstrovstvách Európskej únie v kategó- konali mládežnícke medzinárodné šachové
rii dievčat do 8 rokov. Pre Slovensko získa- turnaje do 10 rokov a do 17 rokov. Z MKŠS

KNM sa turnaja do 10 rokov zúčastnila len
8-ročná Lucia Ševčíková a umiestnila sa na
výbornom treťom mieste. Prehrala len s o dva
roky staršími súpermi: Luka Budisavljevic,
víťaz turnaja a majster Srbska do 10 rokov;
Adamczyk Zuzanna, medailistka z majstrovstiev Poľska do 10 rokov.
Ľ. Š.

V roku 2004 založením Stolnotenisového klubu KNM Mgr. Igorom Ševecom (riaditeľom
ZŠ) a Róbertom Valuchom na ZŠ Clementisova KNM, nemohol nikto ani len tušiť, že jubilejné 10. výročie bude oslávené postupom do
najvyššej stolnotenisovej súťaže extraligy.
Postupy od najnižších súťaží vtedy ešte z 8 - 10
ročnými deťmi boli plné pekných zážitkov, ale
aj nervy drásajúcich zápasov. Za najťažší zápas
považujeme postup do I. ligy, kde vynikajúco
hrajúce družstvo Martina zdolali rozdielom
jedného zápasu.
Postup z prvej ligy sa tiež rozhodol v posledných zápasoch. Dobre hrajúca Čadca „B“ dýchala klubu na chrbát do predposledného kola.
Práca s mládežou bola rozhodujúcou zložkou
pri všetkých postupoch. V roku 2008 získal

klub titul M Slovenska ml. žiakov (Rezetka
Roman). V roku 2009 hráč klubu Jakub Ševec
zvíťazil na M Slovenska žiakov do 10 rokov vo
finále s Mišom Pavlikom tiež hráčom KNM.
Celkovo získali všetky možné zlaté medaily
(dvojhra, štvorhra, mix,). V roku 2011 Alexander Valuch už ako starší žiak obsadil 3. miesto
na M Slovenska juniorov. O dva roky na to získal titul M Slovenska juniorov a v roku 2014
ho obhájil. V tomto roku v Talianskom Riva
Del Garda skončil 9. na Majstrovstvách Európy, keď ho vyradil až neskorší víťaz Francúz
Cassin. 5. októbra sa rozhodne, či sa zúčastní
Majstrovstiev sveta v Šanghai.
Na týchto úspechoch sa podieľal celý tým
MKŠS KNM, hlavne predseda klubu Mgr. Igor
Ševec, Robert Valuch st., Alexander Valuch,

Soňa Kohútova strieborná na Majstrovstvách SR
Počas druhého septembrového víkendu sa
v Nových Zámkoch uskutočnili žiacke majstrovstvá Slovenskej republiky na dráhe. V sobotu bežala Soňa Kohútová 300 m. Trojstovka
jej nie celkom vyšla, časom 42,97 obsadila nevďačné 4. miesto. Erika Belianska bežala 1500
m. Technický delegát rozdelil 18 štartujúcich
bežkýň na 2 behy, Erika štartovala v druhom,
oveľa pomalšom. V ňom zvíťazila s veľkým
náskokom. Výsledný čas 5:07,70 jej stačil na
4. miesto. Na druhý deň štartovali obe naše
bežkyne na 800 m. Soňa na začiatku bežala na
treťom mieste, po 300 metroch sa zaradila za
favoritku behu G. Gajanovou (LM) na druhé
miesto, o ktoré musela tvrdo bojovať s R.
Škovranovou (Košice) a K. Suranovou (Dubnica). V závere mala najviac síl a súperky zdolala.
Dobehla druhá vo výbornom osobnom rekorde 2:18,33 (pričom sa lepšila o 3 sekundy). Zároveň sa nominovala na medzištátne stretnutie (Maribor) Česko – Chorvátsko – Slovinsko
– Maďarsko – Slovensko. Soňa v tomto roku
bude reprezentovať SR už druhýkrát. Erika Belianska opäť štartovala v druhom behu, v ktorom zvíťazila a časom 2:31,61 obsadila výborné 5. miesto. Jej výkony sú veľkým prísľubom
pre ďalšiu atletickú sezónu.
Viacerí naši pretekári štartovali na tradič-
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nej Zátopkovej desiatke v Žiline (29. ročník).
V hlavnej kategórii dobehol Jakub Benko tretí
za 2 pretekármi z Kene (Benedek team), medzi
ženami obsadila Michaela Jarošová 2. miesto.
Lucia Ondrúšková v behu na 600 m žiačok
(2001 - 2002) dobehla druhá. Peter Gajdoš
zvíťazil medzi veteránmi (nad 50 rokov), Juraj
Čuntala dobehol štvrtý (nad 60 rokov).
Naši bežci štartovali 20. septembra na jednom
z najstarších behov na Slovensku – 62. ročníku
Behu okolo Bučiny vo Zvolene. Dorastenecké
kategórie bežali 5 km. Medzi dorastenkami
zvíťazila Nikola Štefundová, druhá dobehla
Michaela Jarošová. Dávid Halvoník obsadil
tretie miesto. Branislav Šarkan sa nestratil
v silne obsadenej kategórii mužov v behu na
10 km – dobehol piaty. Pred ním dobehli len
bežci z Kene a Ukrajiny.
Na medzinárodnom behu na Veľkú Raču (21.
septembra) v mužskej kategórii obsadil Jakub
Benko časom 31:13 výborné druhé miesto. Na
druhom mieste v kategórii juniori dobehol aj
Lukáš Prívara v čase 33:55. Medzi veteránmi
nad 50 rokov zvíťazil časom 36:28 Peter Gajdoš.
Atletická sezóna 2014 sa pomaly blíži k záveru. Naši bežci budú ešte štartovať na majstrovstvách Slovenska v maratóne (MMM v Koši-

Pavol Valko, Mikuláš Ševec, Ľubo Javorík, Patrik Varoš, Miro Zajac, Ing. Ľubomír Černický,
Igor Bohovič, Robert Valuch ml., Ivan Palenik,
Patrik Palenik, Peter Javorík, Roman Rezetka.
Poďakovanie patrí aj početnému fanclubu.
V neposlednom rade treba spomenúť a poďakovať Mestu KNM a sponzorom za podporu,
bez ktorej by bol tento úspech len ťažko realizovateľný.
Róbert Valuch st.
ciach) a na viacerých cestných a cezpoľných
behoch. V novembri nás ešte čakajú majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu, ktorými sa
definitívne skončí, dnes už môžeme povedať,
úspešná sezóna bežcov KNM.
Mgr. Milan Slivka

Domáce volejbalové
stretnutia
2. kolo - 18.10.2014
KNM
Púchov
4. kolo - 8.11.2014
KNM
Čadca
6. kolo - 22.11.2014
KNM
Zvolen
8. kolo - 6.12.2014
KNM
Rimavská Sobota
10. kolo - 20.12.2014
KNM
Považská Bystrica
12. kolo - 17.1.2015
KNM
VA Žilina
14. kolo - 7.2. 2015
KNM
Krupina
		
Volejbalové stretnutia sezóny 2014/2015
1. ligy ženy, skupiny STRED sa budú konať vždy o 11:00 hod. v telocvični ZŠ Clementisova KNM. Prehľad všetkých zápasov nájdete na webovej stránke mesta.
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10. výročie klubu oslávili postupom

03.10. 2014, 8:30 h.
Krížom krážom
CVČ, MKŠS a mesto KNM pozývajú na 1.
ročník podujatia s názvom Krížom krážom,
ktoré sa bude konať pri príležitosti Svetového dňa chôdze a Európskeho týždňa športu.
Slávnostné otvorenie o 9:00 h. na ihrisku ZŠ
Nábrežná.
Trasa: nábrežie rieky Kysuca so 6 registračnými miestami a atraktívnymi disciplínami.

KULTÚRNE SPEKTRUM

03.10.
2014,
19:00 h.
Dom
kultúry
KNM
PROFIL
Hudobno-zábavný program s ľudovými pesničkami vo vlastnom, pre Profil charakteristickom
podaní, spestrené vtipnými vstupmi.
Vstupné: 5 €
04.10. 2014, 7:00 h.
Vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
Tradičné rybárske preteky pre dospelých aj
deti. Organizuje Miestna organizácia SRZ,
ktorá pozýva na preteky všetkých svojich členov aj ostatných záujemcov.
04.10. 2014, 7:30 h.
Sídlisko Kamence
Najlepší kysucký guláš
4. ročník súťaže vo varení gulášu venovaný
pamiatke zakladateľa Jozefa Mičuru. O dobrú
náladu sa postarajú FS Jedľovina, mažoretky
Asanka, Kysucké Žubrienky a Margaréty a iní.
Uskutočnia sa rôzne sprievodné súťaže.
05.10.2014, 7:00 - 17:00 h.
Roháčske plesá
CVČ KNM organizuje pre záujemcov o šport
a turistiku autobusový zájazd na Roháčske
plesá. V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie prekladá.
Cena: 8 €
07.10. 2014, 16:00 h.
Mestská knižnica KNM
Ako sa lepšie uplatniť na trhu práce
Informácie pre dospelých o možnostiach
ďalšieho vzdelávania. V spolupráci s Poradenským centrom pre dospelých v KNM.

11. - 12.10. 2014
Dom kultúry KNM
Výstava ovocia, zeleniny, aranžovania
a včelích produktov
Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov
KNM pozýva na okresnú výstavu ovocia, zeleniny, aranžovania a včelích produktov.
Otvorenie v sobotu o 13:00 h., o 14:00 hodnotenie vzoriek medu, o 15:00 h. poradenská
služba pre záhradkárov a včelárov. V nedeľu
o 10:00 h. včelárska prednáška, o 15:00 odovzdávanie cien.
14.10. 2014, 08:00 h.
Deň otvorených dverí na SOŠs
Stredná odborná škola strojnícka pozýva na
Deň otvorených dverí. Môžete sa tešiť na prehliadku školy a zábavné aktivity.
14. - 15.10. 2014, 13:00 – 17:00 h.
Mestská knižnica KNM
Rozvoj komunikačných zručností
Na tréning komunikačných zručností pozýva
Poradenské centrum pre dospelých v KNM.
Prihlásiť sa môžete už dnes.
15.10. 2014, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Kurz spoločenských tancov
1. stretnutie, ako sa naučiť základom polky,
valčíka, tanga, rumby, salsy a ďalších tancov
pre mládež aj dospelých.
Poplatok 45 € (10 lekcií)
16.10. 2014, 16:00 h.
Dom kultúry
Žena roka 2013
Slávnostné vyhodnotenie ankety Žena roka
2013, ktorú usporiadala ÚŽS v spolupráci
s MKŠS. V programe vystúpia D. Sobolová,
Niagara tínedžer, FS Jedľovina, tanečný pár
Petra Valíková a Jakub Buček a iní.
19.10. 2014
Ukončenie letnej turistickej sezóny
Výstup na Javorníky, Vojtov vrch, kde sa bude
konať 8. ročník ukončenia letnej turistickej sezóny.
informácie: www.sktknm.sk
21.10. 2014, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Október, mesiac úcty k starším
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM v spolupráci s mestom pripravili program pre seniorov,

v ktorom sa predstavia žiaci a pedagógovia
zo ZUŠ KNM, CSS Fantázia KNM, mažoretky
Asanka, MŠ Budatínska Lehota, DSS Čadca-Horelica, FS Lehoťanka a ďalší.
23.10. 2014, 18:30 h.
Mariánsky kostol
Výročný festivalový koncert
Festival zborového umenia
Žilina Voce Magna 2014,
v rámci ktorého vystúpia
Miešaný zbor Konzervatória
Žilina, Komorný miešaný zbor Omnia a Žilinský
miešaný zbor.
26.10. 2014, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Senior párty
Tanečná zábava s kultúrnym programom pre seniorov.
Vstupné: 5 € (večera)
28.10. 2014, 15:00 h.
Mestská knižnica KNM
Malá galéria
Výstava výtvarných diel žiakov ZUŠ KNM na
jesennú tému. Organizuje OZ Kysucká kultúra
a šport, podporil ŽSK.
29. - 30.10. 2014
CVČ KNM
Halloweenska partička
Pre malých i väčších krúžkarov 2. ročník stretnutia
počas jesennej noci. Bohatý strašidelný program, návštevy kultúrnych
inštitúcií a pod. Spať sa bude na karimatkách
v klubovni, stravovanie 6x. Prihlásenie do 17.10.
Cena: 9 € (strava, odmeny, materiál)
29.10. 2014, 18:00 h.
Mestská knižnica KNM
Strašidelné čítanie
Strašidelné čítanie pre všetky nebojácne deti
doplnené hrôzostrašnými hrami. Môžete prísť aj
v desivých kostýmoch. Prihlasovanie u knihovníčky.
31.10. 2014
Výlet cez jesenné prázdniny
CVČ KNM pripravilo výlet pre deti na Oravu do
aquaparku Aquarelax v D. Kubíne. Prihlasovanie do 17.10.
Cena: 9 € (3-hodinové vstupné a cestovné)
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