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Katarína majsterkou
Európy v šprinte
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CHOVATELIA UKÁZALI TO
NAJZAUJÍMAVEJŠIE
Na okresnej výstave drobných zvierat, ktorá
bola tretíkrát doplnená o Memoriál Pavla
Čepelu expozíciou Australorpiek, predstavili
chovatelia návštevníkom to najlepšie a najzaujímavejšie, čo chovajú na svojich dvoroch.
Známe i nové plemená králikov, hydiny, holubov a exotov zaplnili dvor za kinom Kysuca. Počas troch dní od 25. do 27. septembra
si ich prišlo pozrieť niekoľko stoviek návštevníkov. Viac ako 70 vystavovateľov bolo
z okresu KNM ale aj Žiliny, Čadce, Krásna
nad Kysucou a širokého okolia. Výstava bola
zrealizovaná s pomocou Mesta KNM a iných
sponzorov.
Za jeden z cieľov si vystavovatelia stanovili takýmto spôsobom prispieť k motivácii
mladej generácie k záľube v chove drobných
zvierat. Veď tento koníček im prináša nielen
prácu, ale aj radosť a úžitok. Preto najväčším
potešením pre organizátorov určite boli tí
najmenší, ktorí s úžasom pozerali na zvieratká a rodičom kládli zvedavé otázky.
D. Š.
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Vôňa lahodného
gulášu lákala
Piaty ročník súťaže Najlepší kysucký
guláš sa konal v poslednú septembrovú
sobotu na sídlisku Kamence. Vďaka počasiu si 14 súťažných družstiev okrem
surovín, kotlíkov a kuchynského náčinia,
priniesli aj stany a iné prístrešky. Čo je
však dôležité, prišli a uvarenými chutnými gulášmi nesklamali Kysučanov. V pravidlách súťaže stojí, že každý tím musí
svoju dobrotu uvariť do 12. hodiny, kedy
odovzdá vzorku, ktorá k porote putuje
anonymne.

viac na str. 5

20. majstrovstvá Európy v rádioorientačnom
behu sú už minulosťou. Veľkú časť slovenskej
reprezentácie tvorili členovia z ROB klubu
Kysuca. Majstrovstvá Európy sa konali na severe ČR v slávnom kúpeľnom meste Františkovy Lázně. Zišla sa konkurencia z 26 krajín
Európy. Preteky prebiehali v okolitých lesoch
a súťažilo sa v štyroch disciplínach.
Foxoring je nová disciplína, kde má pretekár
zakreslené kontroly v mape, no samotnú
kontrolu dohľadá pomocou rádiového prijímača, poradie kontrol je ľubovoľné. Šprint
je tiež nová atraktívna disciplína hlavne pre
divákov, približuje tak tento krásny šport aj
širokej verejnosti, pretože sa odohráva zväčša v mestských parkoch alebo blízkom otvorenom lese, naviac pretekár musí prejsť dve
kolá, keď jedna kontrola je takzvaná divácka
a je umiestnená tak, aby diváci mohli sledovať, ako si pretekári počínajú na trati.

viac na str. 11
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Prihovára sa prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo

COOP Jednota Čadca nám na konci augusta
tohto roku oznámila, že parkovacie plochy
pred ich supermarketom na Belanského ulici
v našom meste hodlá spoplatniť. K tomuto
kroku, ako uviedli, ich vedie skutočnosť, že
v posledných rokoch parkovisko pred uvedenou predajňou, ktoré je v ich vlastníctve
a ktoré vybudovali na vlastné náklady v rokoch 1999 – 2000 je využívané pre potreby
všetkých občanov (vodičov) a že ich zákazníci a nájomcovia majú často problém s parkovaním. Stáva sa, že sa na parkovisko vôbec nedostanú a potom odchádzajú k iným
predajniam v meste, ktoré takéto problémy
s parkovaním nemajú. Najskôr nám COOP
Jednota oznámila, že parkovací platený systém bude riešiť parkovanie ich zákazníkov
formou hodiny parkovania zdarma. V prvotnom oznámení ďalej uviedli, že pokiaľ ale
bude parkovisko využívané iba ako parkovanie bez návštevy ich predajne, bude nutné
pri výjazde z parkoviska uhradiť sumu za
parkovanie bez odpočítania hodiny zdarma.
V týchto dňoch sme od nich dostali pozitívnejšiu informáciu spočívajúcu v tom, že parkovanie bude zdarma nie hodinu, ale hodinu
a pol (90 minút) a bude zdarma pre všetkých,
teda nielen pre zákazníkov ich predajne.
Nový parkovací systém predpokladá zacho-

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Jozef JAKUBÍK,
nezávislý
poslanec
(volebný obvod
č. 3, ulice
Hviezdoslavova, 1.
mája, Belanského,
Námestie slobody,
Pivovarská,
Komenského,
Nábrežná)
Minulý rok ste vstúpili do komunálnej politiky.
Prečo ste sa takto rozhodli?
Každý človek má svoje vlastnosti. Medzi tie
moje patrí pomáhať ľudom a mať z toho ra-

vanie jestvujúcich parkovacích plôch s vhodným dispozičným riešením a prepracovaným
dopravným režimom a zachovaním nevyhnutného sprístupnenia existujúcich priľahlých objektov. Dopravný režim parkoviska
s parkovacím systémom bude so vstupom na
parkovisko z miestnej komunikácie (z Belanského a Pivovarskej ul.) a so samostatným
výjazdom z parkoviska (na Pivovarskú ul.).
Rovnako treba pripomenúť, že v súčasnosti sa uvažuje s úpravou a osadením nového
zvislého a vodorovného dopravného značenia, ale jestvujúci dopravný režim a dopravné značenie na priľahlých komunikáciách sa
nemení.
V súvislosti s oznámením COOP Jednota
Čadca o zavedení plateného parkovania na
parkovisku pred ich supermarketom na Belanského ulici sa natíska otázka riešenia parkovania v širšom centre nášho mesta. Na poslednom mestskom zastupiteľstve konanom
dňa 10. 9.2015 sa o túto otázku zaujímal poslanec MsZ Jozef Jakubík, zvolený vo volebnom obvode č. 3, ktorý sa pýtal na prehustené parkovanie motorových vozidiel na Ul. 1.
mája, ktorá patrí do jeho volebného obvodu
a zaujímalo ho, ako sa toto bude riešiť.
V danom prípade je odpoveď jednoduchá.
Buď sa zavedie obmedzená dĺžka parkovania
(napr. na dve hodiny) alebo bude potrebné
zaviesť platené parkovanie tak ako na Belanského ulici. Treba ale povedať, že ani jedna
táto možnosť nebude zadarmo, ale vyžiada
si vstupné investície. Pri obmedzenej dĺžke
parkovania bude potrebné zakúpiť dva automaty. Jeden by bol umiestnený na začiatku
ulice a druhý by bol osadený na jej konci. Na
oboch miestach by boli zabudované sklápacie

závory (rampy). Pri úplnom platenom parkovaní by bolo potrebné zakúpiť aspoň tri
parkovacie automaty. Investované finančné
prostriedky by sa, samozrejme, mestu vrátili. V každom prípade bude potrebné zistiť,
či je vôľa poslancov vykonať takéto rozhodnutia. Týmto zámerom by sa mali zaoberať
všetky komisie zriadené mestským zastupiteľstvom. Súbežne so schválením investície
do tohto projektu by sa malo schváliť aj všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by detailne
riešilo predmetné parkovanie, aby sa nestalo
to, čo v minulosti, že najskôr boli poslancami
schválené finančné prostriedky na zakúpenie
parkovacích automatov, ale potom mali problém schváliť nariadenie o tomto platenom
parkovaní.
Ak sa takéto rozhodnutie neprijme, budeme
len odkladať riešenie. Motorových vozidiel
neustále pribúda. Mnohí jazdia každý deň,
hoci by nemuseli. I keď v poslednom rokoch
sme v našom meste vybudovali viacero parkovacích plôch (spevnených plôch), zdá sa,
že stále ich je nedostatok. Pravda je ale aj tá,
že nemôžeme ich donekonečna budovať na
úkor zelených plôch. Na záver musím zdôrazniť, že naše mesto je na tom výrazne lepšie
ako okolité mestá. Nikdy by som nechcel
zažiť, aby bola situácia riešená tak ako napr.
v Čadci, kde mesto všetky parkovacie miesta
na všetkých sídliskách prenajalo a keď chce
návštevník voľakde odstaviť motorové vozidlo, nemá kde, nakoľko pri všetkých parkovacích miestach je umiestnená modrá zvislá
dopravná značka označujúca vyhradené parkovanie s dodatkovou tabuľkou s označeným
evidenčným číslom motorového vozidla, ktorému majiteľovi je miesto vyhradené.

dosť, keď sa podarí dobrá vec. Niekedy stačí
málo, napr. človeka vypočuť, aby zo seba dostal
to, čo ho trápi. Potom sa hľadá riešenie. Viac
ako 30 rokov pracujem v škole, kde zároveň
dlhé roky robím v odboroch vedúceho výboru
celoslovenskej sekcie zastupujúcej THP pracovníkov a všetky robotnícke povolania na
školách. V tomto smere teda skúsenosti mám.
Napĺňa ma táto práca, keď môžem pomôcť, aj
keď je funkcia bezplatná.
Na základe týchto skúseností a toho, že poznám svoj volebný obvod a ľudí žijúcich v ňom,
povedal som si, že skúsim do toho ísť. Často
som sa zhováral s bývalou poslankyňou pani
Drexlerovou, ktorá ma v mojej myšlienke podporila. Na moje milé prekvapenie výsledky
volieb dopadli výborne, z 9 kandidátov prešiel
riaditeľ školy a školník.
Na ktoré problémy a oblasti sa chcete v tomto vo-

lebnom období zamerať?
Veľké a nereálne sľuby som voličom nechcel
dávať. To neznamená, že sa o veľké veci nepokúsim. Mojimi úprimnými prioritami však sú:
- bezpečnosť. Kvalitný a bezpečný stav detských ihrísk pre mladé rodiny s deťmi, aby mali
kde tráviť voľný čas. Sledujem, že niektorí mladí ľudia, našťastie ich veľa nie je, sa neslušne
správajú, hlavne cestou z diskotéky domov ničia majetok, podpaľujú kontajnery, demolujú
dopravné značky a pod. Chcem pomôcť zlepšiť
tento stav v meste, k čomu by mohlo prispieť
rozšírenie kamerového systému. Tiež apelovať na občanov, aby pri každom náznaku porušovania zákona, kontaktovali políciu, ktorá
môže v danej chvíli pomôcť. V najbližšej dobe
z dôvodu bezpečnosti, chcem prispieť k riešeniu situácie na Komenského ulici, kde je veľká
fluktuácia detí, rodičov aj ľudí prichádzajúcich
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na polikliniku a treba tu dobudovať chodník
po pravej strane.
- rozširovanie a rekonštrukcia oddychových
zón v meste. Som vášnivý cyklista, vidím, že
na prechádzky, napr. do Škorčia, chodí veľa
ľudí a na takýchto miestach treba osadiť lavičky a vybudovať miesta na oddych.
- čistota mesta. Jedna časť obyvateľov sa snaží
udržiavať mesto v poriadku, skrášľujú si okolie
pri svojich bytovkách. Údržba mesta k tomu
prispieva vo veľkej miere, ale je zrejmé, že tá
nemôže byť všade. Ďalšia časť obyvateľov vyhadzuje odpadky či robí neporiadok aj pri kontajneroch.
- zvýšiť parkovacie kapacity. Nárast počtu
automobilov je problémom všetkých miest.
Najvypuklejší problém v našom meste je pri
poliklinike, ale viem, že mesto ho už rieši. Zároveň si však uvedomujem, že na pozemkoch
pri cestách je potrebné budovať aj chodníky. Je
to zložitá situácia.

- viac možností na športovanie občanov všetkých vekových kategórií. Otvoriť športové
priestory v školách, napr. haly, sauny a pod.
S riaditeľom našej školy sme rozvíjali myšlienku vybudovať v átriu multifunkčné ihrisko na
tenis, atletiku, korčuľovanie. Tento projekt
zatiaľ stroskotal na financiách. Zaregistroval
som, že mladí si žiadajú najmä cyklotrasy, teda
medzi moje priority patrí podľa možností realizovať projekty pre cyklistov a korčuliarov, aj
s pomocou ochotných občanov.
Veľmi ma mrzí, že niektorí ľudia majú pocit,
že za poslancom netreba ísť predniesť mu
svoj problém, že sme neprístupní a nebudeme s nimi komunikovať. Ja hovorím, všetci
majú u mňa dvere otvorené, všetky problémy
si vypočujem a budem sa snažiť ich riešiť. Som
predsa zvolený voličmi na takýto účel. Treba si
však uvedomiť, že nie všetko sa dá hneď a naraz urobiť, všetko má svoje pravidlá a postupnosť. Len nedávno sme riešili problém s pre-

chodom na parkovisko na Komenského ulici,
kde kvôli vysokému obrubníku museli vodiči
prechádzať autami popred vchody. Jednoduché riešenie im pomohlo a zľahčilo život.
Pracujete v školstve, ste zároveň členom Komisie školstva a mládeže. Ako vnímate vzdelávanie
v našom meste?
Ja si myslím, že vzdelávanie v našom meste
má vysokú úroveň. Na svojich miestach vo
vedení, ale aj na ostatných postoch, pracujú
kvalifikovaní ľudia, ktorí môžu svojimi skúsenosťami prispieť k vzdelávaniu žiakov. Vidím
samozrejme aj nedostatky, čo sa týka najmä
vybavenia škôl a škôlok, konkrétne zastaralé
vybavenie kuchýň. Konvektomaty, na ktorých
sa dá pripraviť zdravá strava, ešte nemajú
všetky jedálne. Verím tiež, že počet detí bude
stúpať a moderné špeciálne učebne či školské
dielne a kuchynky budú pre ich prípravu do života potrebné.

Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a.s. Žilina organizuje v dňoch 12. - 27. 10. 2015 Dni
čistoty mesta.
V dňoch 12. - 21.10. bude možné likvidovať
elektronický šrot (televízory, práčky, chladničky
a iné elektrospotrebiče), ďalej autobatérie, žiarivky a pneumatiky, nie komunálny odpad. Na
zvoz odpadu bude pristavený veľkokapacitný
kontajner označený firmou T+T, a.s. v čase od
10,00 do 17,00 hod. nasledovne:
- Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka) 12. 10.
- Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.) 13. 10.
- Ul. Hviezdoslavova (kino)
14. 10.
- Kamence (predajňa Perla)
15. 10.
- Kamence (predajňa Jednota)
16. 10.
v čase od 10,00 do 13,00 hod. nasledovne:
- ZŠ Dolinský potok		
17. 10.
v čase od 14,00 do 17,00 hod. nasledovne:

OZNAMY
Uzavretie komunikácie vo Vraní
Mesto KNM oznamuje svojim občanom, že
v dňoch 22.9. – 5.12. 2015 budú vykonávané
práce na stabilizácii miestnej komunikácie v Žilina-Vranie a z toho dôvodu bude uvedený úsek
miestnej komunikácie vo Vraní uzavretý. Pre úplnú uzávierku miestnej komunikácie je navrhnutá
náhradná obchádzková trasa:
• v smere zo Žiliny do obce Rudinka je navrhnutá obchádzka cez Kysucké Nové Mesto po ceste
I/11 a následne po ceste III/2095 až do m.č. Žilina-Vranie,
• v opačnom smere od Rudinky do Žiliny je navrhnutá obchádzková trasa cez Kysucké Nové Mesto
po ceste III/2095 a následne po ceste I/11 až do Žiliny. Označenie obchádzkovej trasy bude realizované pomocou prenosného dopravného značenia.
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- Dubie			
17. 10.
- Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná)
19. 10.
- Budatínska Lehota (predajňa Jednota) 20. 10.
- Oškerda (dom kultúry)
21. 10.
V dňoch 23. – 27. 10.bude možné likvidovať komunálny odpad, nie elektronický šrot. Na zvoz
komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené firmou T+T, a.s.
nasledovne:
Dňa 23. – 24.10. (piatok – sobota)
- Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
- Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
- Ul. Murgašova (parkovisko hotela B)
- Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
- Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
- Ul. Benkova (bytový dom 2873)
- Ul. ČSA (bytový dom 1190)

- Kamence (predajňa Perla)
- Kamence (predajňa Jednota)
Dňa 26. – 27. 10. (pondelok – utorok)
- Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
- Dubie
- Oškerda (dom kultúry)
- Ul. Komenského (farský úrad)
- Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
- Ul. Hurbanova
- Na Podstráni (N-Club)
- ZŠ Dolinský potok
- Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)
Mesto Kysucké Nové Mesto žiada občanov, aby
odpady, ktoré sú zbierané počas Dní očisty mesta, konaných na jeseň 2015, neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na jar 2016. Chráňme si spoločne
prostredie, v ktorom žijeme!

Novootvorená predajňa ZÁHRADKÁRSKYCH POTRIEB
VÁS POZÝVA NA NÁKUP:
- OVOCNÝCH STROMČEKOV
- HNOJÍV, OBILIA, KRMÍV pre zvieratá

Záhradkári
s platným členským
preukazom
majú u nás
zľavu 10%

- POSTREKOV A POSTREKOVAČOV
- KVETINÁČOV A INÉHO TOVARU

Predajňa sa nachádza
v Kys. Novom Meste
na ulici Pivovarská,
vedľa dolného kostola a fary.
INZP 9/15
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Stanovisko k rekonštrukcii rozvodov
Medzi obyvateľmi mesta kolujú rôzne informácie ohľadom rekonštrukcie mestských rozvodov.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 10. septembra, na túto tému podal primátor mesta Ing. Ján Hartel vysvetlenie: „Operačný
program životné prostredie na roky 2014-2020
bude možné využiť na rekonštrukciu rozvodov
teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia. Mestské rozvody sú zo 70. rokov minulého storočia.
Normy na tepelnú izoláciu sú odvtedy prísnejšie a zároveň jestvujúca izolácia je degradovaná.
Vznikla teda objektívna potreba ich rekonštrukcie. Ešte však nevieme, kto bude oprávneným

žiadateľom na získanie dotácie z eurofondov, táto
informácia bude známa asi až na konci roka. Musíme sa však pripraviť. Zároveň sa budú nahrádzať
centrálne výmenníkové stanice za nové v každom
objekte. Jednou z ich výhod bude nielen úspornosť, ale vytvorí sa lepšia kontrola spotreby tepla
všetkými užívateľmi cez internet.
Súčasné rozvody TÚV a ÚK sú majetkom mesta
a výrobca tepla ich má v prenájme. Snahou mesta
je, aby tieto rozvody naďalej ostali majetkom mesta. Ak bude oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok mesto, tak žiadosť podá.
V prípade, keď bude oprávneným žiadateľom vý-

robca tepla, tak mesto bude hľadať postupy, aby
rozvody naďalej ostali majetkom mesta a zároveň
sa mohli čerpať finančné prostriedky na ich rekonštrukciu.“ Na uvedenom zasadnutí bola vytvorená
komisia, ktorá bude sledovať návrhy a jednotlivé
postupy pri predkladaní žiadosti na schválenie.
Členovia komisie: právnička JUDr. Emília Mušková, poslanec Mgr. Matej Fabšík a predseda komisie životného prostredia Ing. Marián Mihalda, za
verejnosť Patrik Varoš a František Lukáč.
D. Š.

SPRAVODAJSTVO

Príprava na sviatok zosnulých

Koncom augusta zahájila Údržba mesta opravu chodníka na mestskom cintoríne v Dubí. Jej zamestnanci

Záhradkári oslávilI
päťdesiatku
V roku 1965 bola v KNM založená organizácia
záhradkárov, ktorá funguje nepretržite už päťdesiat rokov. Toto významné jubileum si pripomenuli kysuckí záhradkári na slávnostnom zasadaní
6. septembra v Dome kultúry KNM. Zasadania
sa zúčastnili aj vzácni hostia, a to predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov Bratislava (RV SZZ) Ing. Eduard Jakúbek,
tajomník RV SZZ Juraj Korček, čestný predseda
RV SZZ prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc, d.h.c.,
primátor mesta Ing. Ján Hartel, riaditeľ MKŠS
Mgr. Juraj Čierňava, predseda OV SZZ František
Broš, dlhoroční priatelia z Čiech a to predseda
Územného združenie ČZZ Karviná Oldřich Janků a tiež tajomníčka ÚZ ČZZ Karviná Marcela
Urbanová. Privítali sme aj riaditeľa ZŠ Dolinský

pripravili nerovný betónový povrch chodníka, aby
sa naň mohol dať nový kameninový poter Topstone. Dodávateľské práce spojené so zabezpečením
kameninového poteru realizovala firma FinalPro
z Turčianskych Teplíc. Práce boli úspešne dokončené
v polovici septembra. Oprava chodníka bola potrebná nielen z dôvodu bezpečnosti chodcov, ale plní aj
estetickú funkciu práve v tomto čase, keď sa značne
zvýši návšteva cintorína. Údržba mesta na takéto
práce musí myslieť včas, každý rok sa snaží miesto
drahých zosnulých skrášliť či niečo obnoviť.
Na základe požiadaviek mesta a poslancov mestského zastupiteľstva Údržba mesta vyrobila a osadila

zábrany na križovatke na Dubskej ceste pri mestskom cintoríne, z dôvodu zamedzenia parkovania
áut s cieľom zabezpečiť plynulú dopravnú premávku.
Mgr. D. Jakubcová

potok PaedDr. Pavla Záteka, Danielu Podolákovú,
Ing. Ivana Kurica, PhD, predsedu včelárov Miloša Belana a predsedov ZO SZZ KNM – Poľana
a Povina – Mazák. Naša organizácia záhradkárov
svojou činnosťou patrí k najaktívnejším spoločenským organizáciám nielen v našom meste ale i na
Kysuciach. Výbor ZO zosumarizoval jej činnosť
a vydal publikáciu „Rekapitulácia činnosti ZO
SZZ Kysucké Nové Mesto za 50 rokov“. Chronologicky uvádza hlavné úlohy, ktoré ZO vykonala za
toto obdobie. Predstavitelia RV SZZ Bratislava ale
i primátor mesta a ostatní hostia vysoko ocenili
prospešnú činnosť našej ZO SZZ v oblasti záhradkárstva, ale aj v práci s mládežou, ktorá je v rámci
okresu na veľmi dobrej úrovni. Naši žiaci úspešne
reprezentujú na vedomostných súťažiach doma
i v zahraničí. ZO udelila pri tejto významnej príležitosti viacero vyznamenaní hosťom a členom.

Po ukončení programu prof. Hričovský vykonal
prednášku, ktorá mala u prítomných značný
ohlas. Na záver predseda ZO poďakoval všetkým
za účasť a vyslovil presvedčenie, že organizované
záhradkárstvo v meste sa bude naďalej rozvíjať
a napredovať na prospech nielen členov ale aj širokej verejnosti a mesta.
I. Červenec

V bytovom družstve nastali zmeny
V Stavebnom bytovom družstve v KNM nastali
veľké zmeny. Jedni odišli a druhí nastúpili na ich
miesta.
Z družstva odišli: predseda predstavenstva Ing.
D. Kniha, CSc., riaditeľ družstva Ing. J. Riečičiar,
Ing. E. Kozlík a R. Adámková. Zanechali za sebou
veľký kus práce. Patrí im všetkým poďakovanie.
Zvlášť veľké poďakovanie patrí predsedovi predstavenstva SBD Ing. Dušanovi Knihovi, CSc., kto-

rý v tejto funkcii pracoval vyše 11 rokov. Svojou
vysokou odbornosťou, obetavosťou, ochotou
a dobrým prístupom k práci a k ľuďom vždy stál
na správnom mieste a veci riešil premyslene a rozvážne.
Delegáti družstva zvolili v doplňujúcich voľbách
Romana Trnku za nového člena predstavenstva.
Členovia predstavenstva si medzi sebou zvolili
nového predsedu. Stal sa ním Ing. Milan Brisu-

da. Konkurz na miesto riaditeľa družstva vyhral
Ing. Štefan Fabčin. Na ekonomickom úseku začala
pracovať pani Mária Kormanová ako samostatný
referent a na technickom úseku ako odborný referent Ing. Ján Čuraj. V nových funkciách všetkým
želáme veľa síl, pevnú ruku, správne rozhodovanie
v dobre začatých zámeroch predchodcov a veľa trpezlivosti pri vybavovaní požiadaviek členov.
Mgr. Zita Véghová
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V uplynulých dňoch realizovala Mestská
knižnica KNM projekt s názvom Ochrana
KF - základná úloha knižnice. Cieľom projektu je zvýšiť fyzickú ochranu knižničného

Rok Ľudovíta ŠtúrA
a Kysuce
Z každej strany počuť, že
tento rok je
Rokom Ľudovíta Štúra.
Vyhlásila ho
vláda SR pri
p r í l e ž i to s t i
200. výročia
narodenia národného buditeľa Ľudovíta Štúra, slovenského jazykovedca, politika,
filozofa, spisovateľa, básnika, publicistu a pedagóga. Narodil sa 28.10. 1815 v Uhrovci.
Pamätník na námestí v Čadci pripomína revolučné roky 1848 - 1849, s ktorými je spoje-

Celoslovenská
výtvarná súťaž
Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina
bez cigariet IV. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú
na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny postoj k fajčeniu
resp. k iným návykovým látkam
Prvé dve hlavné ceny sú hodnotné smartfóny.
Celkovo sa ohodnotí prvých 5 miest. Súťaž
prebieha do 3.11. 2015.
Viac informácií nájdete na
www.rodinabezcigariet.sk/pravidla-sutaze.html

Žiadosti
o poskytnutie dotácie
Podľa VZN č. 8/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta KNM, môžu organizácie,
právnické a fyzické osoby zaslať svoje žiadosti na poskytnutie dotácie na realizovanie
všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešný účel do 30. 11. 2015.
Viac informácií na webovej stránke mesta
v časti Ako vybaviť.

Zvesti

fondu novou formou obaľovania kníh. Preto
knižnica zakúpila samolepiace fólie na knihy
a zariadenie na ich aplikáciu Filmolux2. Pravidelní čitatelia si už určite všimli, že obaly
kníh sú iné. Nová technológia zabezpečuje
jednoduchšiu a kvalitnejšiu ochranu knižných jednotiek.
Ďalší projekt Skvalitnenie ochrany a uloženia
knižničného fondu je tiež zameraný na fyzickú ochranu a knižnica ho bude realizovať na
konci mesiaca október. Keďže pôjde o výme-

nu desiatok regálov, v ktorých je uložených
niekoľko tisíc kníh, chceli by sme našich čitateľov upozorniť na obmedzené poskytovanie
výpožičných služieb. O konkrétnych zmenách
budú čitatelia informovaní včas prostredníctvom webovej stránky a mestského rozhlasu.
Oba projekty sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sumárne vo výške .3 646 €.

né pôsobenie a pobyt predstaviteľov Slovenskej národnej rady a teda aj Ľudovíta Štúra na
Kysuciach. Postavaný je na mieste, kde stála
fara, v ktorej dňa 14.3. 1849 prenocovala
slovenská deputácia, ktorej súčasťou bol aj
Ľudovít Štúr a ktorá mala odovzdať cisárovi
memorandum s požiadavkou slovenskej korunnej krajiny. Má takýto pamätník aj Kysucké Nové Mesto?
Slovenské povstanie alebo Slovenské dobrovoľnícke výpravy bolo ozbrojené vystúpenie
dobrovoľníckych skupín organizované Slovenskou národnou radou na území Slovenska v období september 1848 až marec 1849.
Vzhľadom na strategickú polohu kysucký región zohral v Slovenskom povstaní dôležitú
úlohu. Cisárske vojsko smerovalo cez Jablunkovský priesmyk zo Sliezska do Uhorska. Vo
štvrtok 7. decembra 1848 vojsko odišlo cez

Krásno, Dunajov a Lieskovec do KNM, kde
zriadili Dočasnú spravujúcu radu, ktorá mala
14 členov, na jej čele stál Ondrej Račka a členom bol aj farár Ján Lottner. Traduje sa, že
cisárske vojsko prenocovalo pod dnes chránenou lipou na okraji mesta. Lipa je takto
živým symbolom a pamätníkom kysuckej
histórie. Posilnené cisárske vojská opustili
KNM 11. decembra smerom na Žilinu, kde
bolo sústredné maďarské vojsko. Bitka medzi
oboma vojskami sa odohrala pri Budatíne, víťazne z nej vyšlo cisárske vojsko. To však z nepochopiteľných dôvodov 12. decembra 1848
ustúpilo cez Kysuce do Jablunkova. Za cisárskym vojskom postúpili na Kysuce Maďari,
ktorí v KNM obesili 7 ľudí (štyria z KNM) za
ich pomoc povstalcom.

Vôňa lahodného
gulášu lákala
(pokračovanie zo str. 1)
Receptúram a tajným ingredienciám sa medze
nekládli. V porote opäť ako predseda zasadol
Peter Ďurčo, tohtoročný nominant na Michelinovu hviezdu. Ďalšími členmi poroty boli
Jarmila Pršková, Jozef Šurín a Jaroslav Kekely. O víťazovi nerozhodovali len chuťové a čuchové poháriky. Hodnotili sa aj ďalší 3 kritériá
ako technológia prípravy, hygiena a kreativita
pri tvorbe obľúbeného jedla. A tak po vystúpení FS Jedľovina vyšli na pódium primátor
mesta Ing. Ján Hartel a jeho hostia z poľských
partnerských miest Gogolin a Łodygowice. Po
úvodných slovách požiadal moderátor podujatia PaedDr. Pavol Zátek predsedu poroty, aby
vyhlásil víťazov. Na 3. mieste skončil Správcovský guláš v podaní Lenky Vlčkovej, Patrika
Varoša a Milana Staníka. Striebornú priečku
obsadil Národniarsky guláš, ktorý navaril Viliam Šamaj, Peter Kmec a Filip Ondrušek. Najlepšie chutil guláš, ktorý to už mal aj v názve
Gurmánsky z varešky Vladimíra Pastoreka,
Dany Pastorkovej a Michala Hutku. Tento rok
bola udelená aj divácka cena, tú získalo družstvo troch chlapov kuchárov Pavol Cerchlan,
Štefan Šustek a Peter Janiš. Mená výhercov
pribudnú na stenu blízkeho domčeka (foto
na titulnej strane). Všetky navarené gulášiky

D. Š.

D. Š.
zmizli z kotlíkov s pomocou hladných Kysučanov v priebehu jednej hodiny.
Súčasťou podujatia bol aj stánok odborníka
na zdravie Mariana Faktora, kde si mohli záujemci nechať zmerať tlak, hladinu cukru či cholesterolu v krvi. O túto službu bol záujem a už
záležalo na ľuďoch, či zdravotníčky navštívili
pred skonzumovaním gulášu alebo po. V kultúrnom programe sa predstavili FS Jedľovina,
mažoretky Asanka, Niagara tínedžer, Kysucké
žubrienky a Seniorka z Ochodnice. Po druhýkrát sa konali aj prelety helikoptérou ponad
mesto.
Súťaž sa mohla uskutočniť vďaka sponzorom:
Pohostinstvo Domček p. Hošták, Pohostinstvo Miloš Čičala, All Drinks p. Kormancová,
BYTSERVIS, s. r. o. KNM, Pivovar Steiger,
J+M Pneuservis, primátor mesta Ing. Ján
Hartel, OZ Kysucká kultúra a šport, Katarína
a Veronika Holtánové, čínsky obchod Pamela,
Tempo p. Milová, Coop Jednota Sládkovičova ul., Marlex, Hostinec u Pražáčky, OO SNS,
poslanec MsZ Dušan Mičian, p. Hruška a organizátorovi Mestskému kultúrno-športovému
stredisku KNM.
Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom manželom Vajdiakovcom, manželom Mokryšovcom,
Božene Peťkovej, Jane Bučkovej a Božene Fridrichovej.
D. Š.
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Pekné teplé slnečné počasie vítalo v KNM
dobrovoľných hasičov z okresov Čadca, Žilina
a KNM, ktorí si prišli porovnať zručnosť a sily
v hasičskom útoku vodou. Súťaž O pohár primátora mesta sa konala v sobotu 29. 8., kde
primátor mesta Ing. Ján Hartel privítal hostí:
prednostu OÚ Žilina Ing. Vladimíra Macáška,
prednostu OÚ KNM Ľubomíra Golisa, starostku obce Dolný Vadičov Mirku Ondreášovú,
starostu L. Pažití Ing. Petra Harceka, riaditeľa SPŠ Ing. Milana Válka, predsedu OV DPO
KNM Ing. Jána Martišku i ďalších nemenovaných funkcionárov a súťažiacich, ktorým
poprial dobré výsledky a športové zážitky.
Kategória mladí hasiči:
Chlapci: 1. DHZ H. Vadičov, čas 16,27 s.
2. DHZ Kolárovice, čas 19,89 s.
3. DHZ Vranie, čas 23,04 s.
Kategória muži:
1. DHZ Rudinka, čas 15,37 s.
2. DHZ D. Vadičov, čas 15,42 s.
3. DHZ Ochodnica, čas 16,39 s.
Kategória ženy:
1. DHZ Ochodnica, čas 19,70 s.
2. DHZ D. Vadičov, čas 25,10 s.
3. DHZ D. Hričov, čas 30,60 s.
Počas súťaže sa mali možnosť všetci účastníci
odfotiť na historickom hasičskom veteránovi,
pýche domácich hasičov Tatre 26/30 z roku
1930. Sám primátor si nenechal ujsť túto príležitosť a povozil sa po uliciach mesta. Na záver sa patrí poďakovať DHZ KNM za prípravu
a uskutočnenie peknej súťaže, kde sa všetci
cítili výborne.
Ľudovít Hoch

Nahliadnutie do histórie
Aké krstné mená sa tešili obľube pred 300 rokmi?

Z dôvodu zriadenia stálej armády v Uhorsku,
ku ktorému došlo v roku 1715, bolo potrebné
vyčísliť výšku príjmu plynúceho z daní od obyvateľstva a určiť stály daňový základ. Za týmto
účelom sa uskutočnilo sčítanie daňovníkov. Súpis, ktorý tak vznikol, je dnes aj napriek určitej
nepresnosti bohatým zdrojom cenných informácií, pričom jeho prostredníctvom sa možno
okrem iného oboznámiť i s rozličnými údajmi
sekundárneho charakteru, poodhaľujúcimi rôzne aspekty života v minulosti. Na nasledujúcich
riadkoch sa zameriame konkrétne na zastúpenie krstných mien v KNM, o ktorých nám daný
súpis z roku 1715 taktiež čo-to prezrádza.
V časti daňového
súpisu (na fotografii), ktorá sa vzťahuje priamo ku
KNM, je zaznamenaných 239 osôb,
no krstné meno
nie je uvedené
v každom prípade. Predmetom štatistiky tak je
224 daňovníkov, pričom sa jedná výlučne o mužov. Vo zvyšnej časti je zastúpených i niekoľko
žien, no pri nich sa krstné mená neuvádzajú.
Celkovo sa medzi spomenutými daňovníkmi objavuje 19 rôznych mužských krstných mien. Najpočetnejším bolo v sledovanom období v KNM
meno Ján. Jeho nositelia predstavujú takmer
tretinu všetkých osôb, ktoré sú zaznamenané
v sledovanej časti súpisu. So zastúpením 69
osôb nielenže výrazne predbehlo mená na ďalších priečkach, no prekročilo i dolnokysucký
priemer, nakoľko spolu podľa súpisu Jánovia na
dolných Kysuciach predstavovali 24,9 % z celkového počtu daňovníkov. Na 2. mieste sa ocitli
s rovnakým počtom 25 nositeľov až 3 mená, a to
Ondrej, Martin a Mikuláš. Celkovo bolo síce na
dolných Kysuciach na 2. priečke meno Juraj, no
aj uvedené mená sa úhrnne nachádzali na po-

Spaľovňa otvorila dvere

O čom sA písalO
vo Zvestiach 10/1995



SPRAVODAJSTVO

Kto získal
pohár primátora?

Aj to je vandalizmus
Čítam knihy z mestskej knižnice. V mnohých
knihách nezodpovední „čitatelia“ povytrhávali
najzaujímavejšie obrázky, vystrihli si časti i celé
strany. Majú svedomie takíto „tiežčitatelia“?

Približne 25 ľudí využilo možnosť prísť v sobotu
26. septembra do priestorov Spaľovne odpadov
v KNM. Konal sa Deň otvorených dverí, ktorý
sa prevádzkovateľ A. S. A. Slovensko spol. s r.
o. rozhodol zrealizovať na základe mnohých
tvrdení, faktov a diskusii v našom meste. Už
krátko po začiatku Dňa otvorených dverí sa začala búrlivá diskusia dvoch desiatok našich občanov s pracovníkmi spaľovne. Z úst Kysučanov
najčastejšie padali otázky ohľadom teploty, pri
ktorej sa odpad spaľuje, ohľadom toho, čo uniká z komína počas procesu spaľovania, množstva a druhu odpadu, ktoré sa v našom meste
likviduje, prevádzkového času, samotnej technológie a pod. Samozrejme, že odzneli aj otáz-

predných priečkach. Po nich v KNM zostupne
nasledovali v rozmedzí 10 – 4 % mená Juraj, Michal, Štefan a Adam. Menej ako 10-krát, no viac
než raz sa v súpise vyskytujú mená Matej, Eliáš
a Gregor. Po jedenkrát sa medzi daňovníkmi objavujú i mená Pavol, Zachariáš, Gašpar, Alexander, Valentín, Daniel, Jakub a Tomáš.
Osobitne bol vedený súpis aj za Oškerdu, Dubie
a Budatínsku Lehotu, dnešné mestské časti. Pri
nich možno hovoriť o pomerne nízkom počte daňovníkov. Dovedna je reč o 42 osobách,
pričom pri jednej z nich nie je uvedené krstné meno. V Oškerde pritom takisto v danom
čase dominovali Jánovia. Po nich vzhľadom
na početnosť nasledovali nositelia mien Juraj,
Martin, Matej, Štefan a Mikuláš. V Dubí bolo
poradie zastúpených mien Ján, Juraj, Martin,
Ondrej a Gregor. V Bud. Lehote bolo najpočetnejšie meno Martin a po ňom nasledovali mená
Michal, Ján, Ondrej, Juraj a Matej.
Ako vidieť, obľube sa v nemalej miere tešili
biblické mená či mená svätcov. V porovnaní so
súčasným celoslovenským stavom možno badať
niektoré spoločné črty, no na druhej strane sa
viaceré dnes obľúbené mená v súpise vôbec nevyskytujú. Je tiež ale vhodné pripomenúť, že
daný rozbor predmetného súpisu nie je celkom
jednoznačným ukazovateľom výskytu mužských mien, pretože súčasťou štatistiky nie sú
mená tých osôb mužského pohlavia, ktoré sa
v súpise popri daňovníkoch jednoducho neuvádzali, keďže nešlo o sčítanie všetkých obyvateľov. K prvému takému sčítaniu v Uhorsku došlo
až o niekoľko desaťročí neskôr. A hoci v našom
prípade tak ide len o časť zo všetkých obyvateľov KNM, Oškerdy, Dubia a Bud. Lehoty, údaje,
ktoré nám dnes daný daňový súpis poskytuje,
majú v danom smere aj napriek možným odchýlkam pomerne vysokú výpovednú hodnotu.
Mgr. Veronika Pauková
Kysucké múzeum v Čadci
ky týkajúce sa kontroly dodržiavania všetkých
technologických postupov a podmienok, ktoré
by mala spaľovňa dodržiavať.
Spaľovňa odpadov v KNM je zariadenie pre
termické zneškodňovanie ostatných, nebezpečných a nemocničných odpadov, najmä však
organických a horľavých odpadov od pôvodcov
odpadov zo SR.

D. Š.
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Nový školský rok prináša zakaždým veľa výziev,
plánov a zámerov v oblasti vzdelávania v našich školách. Zmeny v novom školskom roku
2015/2016 súvisia najmä s inováciou štátnych
vzdelávacích programov materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl. Nový
Štátny vzdelávací program pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách sa zavedie do
praxe prostredníctvom školských vzdelávacích
programov len v materských školách zaradených do jeho pilotného overovania. V našom
meste sa do tohto systému zapojila MŠ Litovelská KNM. Inovovaný štátny vzdelávací program
v ZŠ prináša vyššie počty vyučovacích hodín pre
prírodovedné predmety, žiakom na 1. stupni
ZŠ pribudne nový predmet prvouka. Povinným cudzím jazykom zostáva naďalej anglický
jazyk. Zmenou však je, že žiaci už nebudú mať
druhý cudzí jazyk povinný, ale voliteľný. V snahe orientovať žiakov na nadobúdanie praktických zručností už na ZŠ sú posilnené vyučova-

cie predmety pracovné vyučovanie a technika.
Zmeny budú nabiehať postupne od tohto školského roka v 1. a 5. ročníku základných škôl.
Okrem toho 25. novembra 2015 čaká žiakov
5. ročníka na všetkých základných školách testovanie z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Jeho cieľom je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku
2. stupňa ZŠ. Testovanie poskytne spätnú väzbu
školám o tom, ako pripravili žiakov na prechod
z 1. na 2. stupeň a stane sa vstupnou informáciou pre učiteľov na 2. stupni, ako postupovať
ďalej v edukácii žiakov. Pokračovať bude aj monitorovanie vedomostí žiakov 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, pričom samotné testovanie sa uskutoční 6.
apríla 2016.
Širokú rodičovskú verejnosť upozorňujeme aj
na posunutie termínu zápisu žiakov do prvých
ročníkov ZŠ, ktorý sa uskutoční v dňoch od
1. apríla do 30. apríla 2016.
Ministerstvo školstva schválilo nový Štátny
vzdelávací program aj pre ZUŠ s účinnosťou od

Zmeny pri plnení povinnej školskej
dochádzky v zahraničí
Začiatok nového školského roka priniesol
zmeny pre rodičov žiakov, ktorí pri plnení
povinnej školskej dochádzky navštevujú v zahraničí ZŠ. Po novom už rodičia a ich deti nebudú musieť cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky. Zásadná zmena
je v tom, že sa upravuje povinnosť vykonať
skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí
riaditeľ školy, na možnosť vykonať skúšky na
základe žiadosti zákonného zástupcu alebo

plnoletého žiaka.
Zmeny od 1.9.2015
1. Rodič príde s dieťaťom na zápis v SR.
2. Do 15. septembra príslušného školského
roka oznámi riaditeľovi kmeňovej školy (teda
v SR) názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti.
Toto bude robiť každý rok.
3. Žiak už nebude mať povinnosť vykonať
skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí

Európske zlato v rukách našich mažoretiek

Na júnových Majstrovstvách Slovenska
v mažoretkovom športe získali mažoretky
Asanka z KNM 9 nominácií na 12. ročník
Majstrovstiev Európy - Brno 2015. Dievčatá
túto obrovskú šancu chceli využiť naplno a po
náročnej prázdninovej príprave ju zvládli na
výbornú.
Majstrovstiev Európy sa zúčastnilo 4 500
dievčat z 15 krajín. Počas 4 dní od 20. augusta
sa stretla v Brne špička mažoretkového športu, ktorá predviedla spolu 599 choreografií.

Zvesti

Kysučanky získali na tomto šampionáte 5 titulov:
2 x Majster Európy – veľká formácia mix
junior, veľká formácia flag senior
2 x I. Vicemajster Európy – trio baton junior,
mini mix junior
II. Vicemajster Európy – mini flag senior
4. miesto – sólo baton junor
6. miesto – veľká formácia baton junior
Tento úspech je historicky najlepší v celej
existencii mažoretkového súboru Asanka
a tiež ho posunul do prvej trojky najúspešnejších slovenských súborov.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom,
MKŠS KNM, trénerkám Zuzke Ševčíkovej
a Gabike Pavlusovej, rodičom a hlavne všetkým dievčatám za úspešnú reprezentáciu súboru, nášho mesta ale aj SR.
Antónia Vnuková

1. septembra 2015. Jeho dôležitú súčasť tvoria vzdelávacie štandardy pre všetky umelecké
odbory a študijné zamerania so zapracovaním
problematiky umeleckého vzdelávania žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v ZUŠ.
A teraz stručná informácia o začiatku nového školského roku v našich školách: V stredu
2. septembra 2015 sa otvorili dvere našich troch
základných škôl a školskými bránami prešlo celkom 1382 žiakov, pričom do školských lavíc po
prvýkrát zasadlo 147 žiakov 1. ročníkov. Do 21
tried materských škôl nastúpilo 487 detí. Počet žiakov ZUŠ sa oproti minulému roku navýšil
o 44, CVČ očakáva približne rovnaké počty detí,
žiakov a mládeže pre záujmovú činnosť ako minulý rok.
Zaprajme žiakom a pedagógom veľa síl a entuziazmu na ceste za vzdelaním v novom školskom roku 2015/2016.
Mgr. L. Vendrinský

riaditeľ školy, ale možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti
zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak
uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
4. Nová úprava nerieši, kedy sa majú skúšky
konať. Na termíne konania sa majú dohodnúť
rodičia a škola najneskôr 15 dní pred ich konaním.
Mgr. L. Vendrinský

Koncert na
školskom dvore

Dňa 16. septembra zavítal do Materskej školy
na Ulici 9. mája známy spevák z Detvy, aby na
začiatku školského roku vyvolal dobrú náladu
a rozveselil deti novými pesničkami. Koncert
sa udial za pekného počasia na školskom dvore
a hoci je len september, deti prejavili v zábave,
v tancovaní a speve nápaditosť a kreativitu. Cieľ
koncertu bol splnený, pretože všetci, malí i väčší,
sa tešili a spoločne prežívali radosť, veselosť, lebo
umelec vie zapôsobiť na city detí, vyburcovať ich
energiu. Na záver boli deti odmenené malou pozornosťou od umelca. Už teraz sa tešíme na ďalší
koncert.
Angela Slivková
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SPOMIENKY
Stíchol dom a už nepočuť Tvoj hlas ani kroky
v ňom.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali.
Ťažko je nám bez Teba.
Tak tíško spi svoj sen, s myšlienkami sme
s Tebou každý deň.
Dňa 8.10. 2015 uplynú 3 roky, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, starý otec, brat,
švagor
Teodor VENDRINSKÝ
S láskou spomínajú manželka, synovia, nevesty,
vnúčatá a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nič viac Ti už nemôžem dať,
len kytičku kvetov a tíško spomínať.
Dňa 26.10. 2015 uplynie rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Milan ŠPIREC
Spomína manželka, dcéra a vnuk.

Už privítal osud opäť čas,
pre ktorý srdce puká zas,
už poznáš ten cit prázdnoty,
keď život druhú šancu nedá ti.
Dňa 19.9. 2015 bolo tomu 1 rok, čo nás opustil
manžel, otec a starký
Marián KUŠNIER z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou,
syn, sestry a ostatná smútiaca rodina.
Žila si ticho a skromne, plná lásky a dobroty
pri nás
a milovala si všetkých nás.
V srdci bolesť nikdy neutíši,
v spomienkach ostávaš hlboko v našej duši.
Dňa 8.10. 2015 si pripomenieme 2. smutné
výročie úmrtia našej milovanej mamičky
Justiny JÁTIOVEJ z Dubia
S úctou a láskou spomínajú dcéra Magda, 4
vnúčatá a 5 pravnúčat.
Dňa 12.10. 2015 si pripomíname 1.výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca,
dedka a pradedka
Milana PALČISKA
V našich srdciach bude navždy žiť. Odpočívaj
v pokoji! S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 4.10. 2015 by sa bol dožil 85 rokov môj
manžel
Tibor VLČEK z Kysuckého Nového Mesta
Nech odpočíva v pokoji.
Kto ste ho mali radi, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu.
Spomínajú manželka, traja synovia a dcéra
s rodinou.

Odišiel rýchlo, nečakane,
ako keď v búrke stromy láme.
Milovali sme ho veľmi,
no on nás oveľa viac
a jeho lásku z našich sŕdc nezmaže ani čas.
Z očí mu žiarila láska a dobrota,
bude nám chýbať do konca života.
Dňa 31.10. 2015 si pripomenieme 1. výročie
smrti
Antona BUGÁŇA z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 5.10. 2015 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia
Milana FOJTÍKA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

S hlbokou láskou a úctou spomíname na nášho
drahého
PhDr. Emila BAKOŠA,
ktorý vo veku 80-tich rokov dňa 23. októbra
2014 vydýchol naposledy. V našich srdciach
žije. Nezomiera.
Česť jeho pamiatke.
Milujúca rodina.
Dňa 7.9. 2015 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
Michala VNUKA z Horného Vadičova
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku a modlitbu. Nech odpočíva
v pokoji.
S láskou a úctou spomína syn Milan s rodinou.

Rok sa s rokom zišiel a Ty si neprišiel.
Slzy po tvári stekajú, márne Tvoje oči hľadajú
a pery Tvoje meno volajú.
Neprebudil Ťa viac už krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dal si nám krásne skutky,
už si nepodal kamarátom pracovité ruky.
Vraj čas zahojí žiaľ, je to však len klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Na oblohe sa pred rokom rozsvietila krásna
jasná hviezda,
to si Ty deduško náš,
pozeráš a usmievaš sa na nás, na Tvoje malé lásky .
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď našim anjelom, na zemi nás chráň
Dňa 20.10. 2015 si pripomíname 1. smutné
výročie, kedy nás náhle opustil vo veku 60
rokov náš milovaný manžel, otec, deduško,
syn, brat a super kamarát
Jurko KRÁLIK
S úctou na Teba spomínajú, nikdy nezabudnú
manželka, deti s rodinami, Tvoje malé lásky
a ostatná smútiaca rodina.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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NARODENIE DETÍ
Pavol Kubeška,
Marko Svrček,
Liliana Kubalová,
Lujza Škoríková,
Branislav Neslušan,
František Švaňa,
Ján Judák,
Tobias Kováč,
Tobias Ján Pinčiar,
Michaela Lokajová,
Roman Čambor,
Maximilián Svrček,
Lukáš Vojtuš,
Veronika Braciníková

POĎAKOVANIE
Dňa 22.8. 2015 nás vo veku 59 rokov navždy
opustil náš
Ján HORÁK z Kys. N. Mesta
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli s ním rozlúčiť na
jeho poslednej ceste, ako i za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Taktiež ďakujeme susedom
z Benkovej ulice, pohrebníctvu p. Pošteka ako
i správe cintorína.
S úctou smútiaca rodina.
Dňa 9.9. 2015 si Pán povolal do večnosti vo
veku 65 rokov nášho milovaného syna, brata,
manžela, otca, dedka, švagra
Jozefa BRODŇANA
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku p. farárovi J.
Úskobovi, p. Z. Mravcovi, p. A. Ďuriakovej,
p. Orieščikovi, pohrebnej službe p. Pošteka
a všetkým, ktorí svojou účasťou a kvetinovými
darmi zmiernili náš žiaľ.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 10.9. 2015 nás navždy opustil vo veku
68 rokov náš drahý syn, manžel, otec, dedko,
brat, švagor a krstný otec
Ing. František JEDINÁK
Ďakujeme celej rodine, priateľom, bývalým
spolupracovníkom, záhradkárom a susedom
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej ceste. Osobitne ďakujeme
za dôstojnú rozlúčku vdp. farárovi Jánovi
Uskobovi, organistovi Zdenkovi Mravcovi
a speváckemu súboru Kysucké žubrienky.
S vďakou manželka a synovia s rodinami.


INZERCIA
 Lacno predám peknú zachovalú spálňu.
Cena dohodou, telefón 0944 562 873

Zvesti

MANŽELSTVO UZAVRELI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi mi chýbaš, môj drahý manžel, v ňom.
Chýba mi Tvoj úsmev a Tvoja láskavosť,
Tvoje vľúdne slová a Tvoja prítomnosť.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 6.10. 2015 uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Jaroslav VLČEK z Radole
S láskou manželka Irenka, syn a ostatná
smútiaca rodina.

Bc. Róbert Zajac a Mgr. Jana Uhríková
Jozef Lukáč a Zuzana Kocúrová
Filip Svrček a Anna Krištofíková
Michal Kohút a Veronika Brisudová
Ing. Tomáš Korchán a Ing. Andrea Mrmusová
Róbert Charbuliak a Iveta Fujaková

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

3.10.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

4.10.2015

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

10.10.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

11.10.2015

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 134

SOBOTA

17.10.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

18.10.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

24.10.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

25.10.2015

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

31.10.2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1. 11. 2015

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

OPUSTILI NÁS

Ján HORÁK
Ľudmila MACEJÍKOVÁ
Marián PONIŠT
Ľudmila UNUCKOVÁ
Anna MAJTÁNOVÁ
Peter POKORNÝ
Žofia KOCÚROVÁ
Jozef BRODŇAN
Ing. František JEDINÁK

 59 rokov
 80 rokov
 83 rokov
 87 rokov
 95 rokov
 53 rokov
 63 rokov
 65 rokov
 68 rokov
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Správne znenie tajničky z čísla 9/2015 znie:
„..zapísaní v jednom verši.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Irena Vlčková, Jaššova 83,
Radoľa – 6,00 €, 2. Silvia Švaňová, ČSA
1306, KNM – 5,00 €, 3. Marcela Hru-

Ned, ita,
alap, Ate,
issue

mestská
knižnica
(skr.)

Seneca: Najsilnejší..........................................................................
..........................................................................................................
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astát
(zn.)

dokončenie v tajničke krížovky

Norbert
(dom.)
prínos
nevesty

vazal

zisťovala
svoju
vlastnú
váhu

emeritný
(skr.)

orgán
čuchu

kyslá
pochutina

3. časť
tajničky

postarajme sa

nono

kýva

ValérVendrinský

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20.10. 2015.



Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

bá, Lipová 812, 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 10/2015 spolu s nalepeným

a podobne (skr.)

2. časť
tajničky

cudzie muž.
meno

autor
krížovky: patriaca
Uli
Jaroslav
Jablonský

spevák
v Eláne
1. časť
tajničky

vrt
švajčiarska
rieka

ujkovia
ázijský
sokolík

francúzsky
člen

písomná
skúška
spievali
(bás.)
odieraj
vyťahuj
meč

planétka
zatýkací
rozkaz
latinská
spojka

druh
palmy

udieraj
citoslovce
zasyčania

nekresala
som
vydanie,
po
anglicky

ženské
meno

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 9/2015 znie: „terárium“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Peťka Belešová, Hálkova
1039, 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 30.10. 2015. 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.
2015, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Opísanie.
2. Česká metropola.
3. Zvyšok po spálení.
4. Mzdy.
5. Bájny okrídlený kôň.
6. Robota.
7. Šašo.
8. Horské ľadovcové jazero.
pomôcka: Pegas

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

Zvesti
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Prvého augusta známy kysucký bežec Peter Tichý
realizoval svoju dávnejšiu športovú výzvu, a to
aspoň raz absolvovať dlhý triatlon (plávanie 3,8
km, cyklistika 180 km, maratón 42,2 km). Kvôli
úrazu, musel túto svoju túžbu odložiť. Ale tento
rok nastal ten správny čas, prialo počasie, a tak
vznikli výborné podmienky dotrénovať bicyklovanie. Z tejto časti triatlonu mal najväčší rešpekt.
Vďaka práci plavčíka v Mestskej plavárni v Žiline
mal vhodné podmienky aj na trénovanie plávania. Preteky Slovakman sa konali v Piešťanoch.
Ako sa Peter Tichý vyjadril, už sa nezameriava na
dosiahnutie najlepšieho času, ale na úžasný pocit
zo športu samotného, a preto nemal veľké očakávania pri prekonávaní prvého triatlonu. Následne pekný výsledok v Piešťanoch ho milo potešil.
S výkonom 10:13:03 h. skončil na 21. mieste zo
186 súťažiacich. Bol to zároveň 7. najlepší výkon
Slováka a v kategórii Majstrovstvá SR Muži nad
40 rokov zvíťazil.
Ak by som chcela rekapitulovať jeho sezónu, nesmiem zabudnúť na Kysucký maratón, v júni
sa konal už jeho 41. ročník. Náš maratónec tu

Päťdesiatka bola
náročná
Športklub turistiky KNM usporiadal na konci augusta 5. ročník Spomienkovej dolnokysuckej 50tky na počesť všetkých turistov a priateľov turistiky, ktorí už nie sú medzi nami. Štart sa uskutočnil
v sobotu ráno o 6.00 z vlakovej stanice v KNM. Po
prezentácii sa uskutočnil príhovor organizátora T.
Bráciníka k 25 štartujúcim. Nasledovala minúta
ticha za tých, čo nám robia strážnych anjelov na
našich potulkách po horách a dolinách. Teplota
bola okolo 10 °C, čo bolo celkom príjemné, pretože keď sme sa rozbehli, tak nás začala hriať naša
vlastná energia. Postupovali sme smerom do chatovej časti Škorčie, ďalej ku krížu pod Táborom,
kde sme na pamiatku našich bývalých kamarátov
zapálili symbolickú sviečku. Potom ďalej na vrchol

Katarína majsterkou
Európy v šprinte
(pokračovanie zo str. 1)
Ďalšie dve disciplíny sú preteky na klasické vysielacie kontroly a prebiehajú v dvoch pásmach, a to
v pásme 2 m a v pásme 80 m.
Na ME náš klub zastupovali medzi mužmi dvaja
pretekári. Jakub Kuriak sa nominoval na všetky
4 preteky a Martin Košut bežal dve nové disciplíny Foxoring a šprint. Titul z minulých ME obhajovala Janka Macinská pochádzajúca z Košíc, ale
v ROB už tretiu sezónu preteká za náš klub. Katka Košutová štartovala v juniorkách vo všetkých
pretekoch. Medzi veteránmi ešte štartoval Ján
Košut, a to v kategórii m 50.
Hneď úvodná disciplína foxoring priniesla Slovensku, a tým aj Kysučanom, prvú medailu. Strie-
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skončil, tak ako minulý rok, na bronzovej priečke
s časom 2:45:22 h. V kategórii muži nad 40 rokov
mu tento čas zabezpečil 2. miesto, zároveň však
bol najlepším Slovákom na Kysuckom maratóne. Jednou z cien bola účasť na atletickej súťaži
v chorvátskom Murteri. Dvanásť kilometrov zabehol presne za 45 minút a získal 7. miesto. Vo
svojej kategórii muži nad 45 rokov zabehol najlepší čas a zvíťazil.
Len dve hodiny
na to, ako sa autobusom vrátil
z Chor vátska,
už stál na štarte
Goralského maratónu. Horský
50 km dlhý beh
s 1 700 metrovým prevýšením si napriek
únave
užíval
s dobrým pocitom až do cieľa. Čas 4:48:42 h. mu
stačil na pekné 7. miesto. Tento maratón má svoje
čaro, koná sa na slovensko-česko-poľskom trojmedzí.

Týždeň po dlhom triatlone v Piešťanoch neočakával veľký výkon na Rajeckom maratóne, kam
sa prihlásil po 4 rokoch. Vychutnával si jeden zo
svojich obľúbených maratónov, ale posledných 10
km bolo veľmi náročných z dôvodu extrémnych
horúčav a musel zaradiť aj kráčajúce úseky. V cieli
bol nakoniec len o tri minúty skôr (3:31:46h) ako
na Slovakmanovi. Peter sa vyjadril, že každý, kto
absolvoval tento beh si zaslúži obdiv, lebo horúčavy boli naozaj úmorné.
Medzi najnovšie výsledky patrí 34. miesto z 263
účastníkov na polovičnom triatlone v Šamoríne
zo dňa 13. septembra. Čas 1:26:54 h. mu vyniesol
aj majstrovský titul v kategórii Muži nad 40 rokov
aj Muži 45 - 49 rokov.
„Prehráva len ten, kto sa vzdáva“ je motto športovca, ktorý lásku k športu dal do vienka aj svojim
deťom. Jeho syn Peter Tichý ml. v súčasnosti patrí
medzi najlepších chodcov na Slovensku. A na záver spomeniem, kedy môžete Petrovi Tichému
najbližšie držať prsty. V nedeľu 1. októbra sa koná
Košický maratón a o dva týždne neskôr Deň supervytrvalca v Žiline.

Tábora, cez Majtánky do centra Nesluše a do obce
Rudinská. Potom hybaj smerom na modrú turistickú značku pod Závršie, ponad Divinu, Ľalinok
okolo Rochovice cez Červené, kde sa nám naskytol fantastický výhľad na všetky svetové strany.
Od Kysuckej vrchoviny cez Malú Fatru, ďalej na
Javorníky a Beskydy. Pomaly sme zišli do Považského Chlmca a postupne do Budatína na prvú
občerstvovačku po 25. km. Tu sa k nám pridali
ďalší turisti, iní tu skončili. S plnými bruchami
sa nám veľmi ťažko rozbiehalo na smer Zástranie
a ďalej ponad sedlo Kotrčiná Lúčka. Zbehli sme do
D. Vadičova na 40. km na druhú občerstvovačku.
Dobre namastené žalúdky dodali novú energiu
ostávajúcim 50-tkárom. Pozbierali všetky sily,
zrovnali si to v hlave, čo ich ešte čaká, teda vyše
400 m prevýšenia do sedla pod Ľadonhorou a po-

tom cez Steny dávaj smer KNM. Pod Poľanou nás
čakal pohľad na krásny západ slnka. Nakoniec
sme dorazili cez Budatínsku Lehotu do vytúženého cieľa v KNM na námestí. Absolvovanie celej
50-tky znamenalo prevýšenie okolo 1 880 m, čo
v prepočte znamená cca 69 km po rovine. Podrobné výsledky jednotlivých 34 turistov nájdete na
webovej stránke mesta.
Teodor Bráciník

bornú vybojovala vo svojej najsilnejšej disciplíne
Janka Macinská. Katarína zostala hneď za medailovým stupňom štvrtá. Muži potvrdili príslušnosť
k európskej špičke, keď obaja skončili v TOP 10.
Martin Košut 9. a Jakub Kuriak 10.
Parádne vyšiel šprint, pretože Katka Košutová
nedala súperkám žiadnu šancu a stala sa majsterkou Európy v tejto disciplíne. Katarína viedla na
všetkých medzičasoch a potvrdila úlohu favoritky
tejto disciplíny. Striebornú medailu do rodiny Košutovcov doplnil tréner Ján Košut.
Po jednodňovom oddychu nasledovali už iba klasické preteky. V pásme 2 m štartovali len Katka
a Jakub a nepodarilo sa im dosiahnuť na medailové priečky. O to viac sme dúfali v posledných klasických pretekoch v pásme 80 m. Janka Macinská
svojim 5. miestom prispela k bronzovej medaile,

ktorú pre Slovensko získala spolu s Dankou Chovanovou z Turia a Miriam Královou zo Žiliny. Katka sa opäť postarala o individuálnu medailu, keď
tentokrát po chybe na jednej z kontrol dobehla
na bronzovej priečke. Navyše spolu s Martinčankou Barborkou Filovou a Edit Lazoríkovou získali bronz aj v súťaži družstiev. Vo veteránoch Ján
Košut spolu s Martinčanom Jožom Šimečkom
a Jánom Turským z Turia, získali striebro v súťaži
družstiev.
Celkovo teda slovenská výprava odnášala zo severu Čiech 11 medailí. Kysuckí pretekári sa podieľali na 8. Najbližšie nás čakajú Majstrovstvá sveta
v bulharskej Varne, pretože sa konajú striedavo
s majstrovstvami Európy v dvojročnom cykle.

D.Š.

FOX
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1.10. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Progres
Hudobné vystúpenie skupiny Progres pre starších i mladších poslucháčov.
Vstupné: 6 €
2.10. 2015, 17:00 h.
telocvičňa ZŠ Clementisova
Stolný tenis - extraliga muži
MŠK KNM A - Polstrav Bystričany A

KULTÚRNE SPEKTRUM

3. - 4.10. 2015
Južná Morava
Pálava - vinárska cesta a vinobranie.
org. ŠKT KNM
3.10. 2015, 7:00 h.
vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
Tradičné rybárske preteky pre dospelých aj deti.
Prezentácia o 7,00hod. Organizuje Miestna organizácia SRZ, ktorá pozýva na preteky svojich
členov a ostatných záujemcov.
Štartovné: 5 €, deti zdarma
3.10. 2015, 10:00 h.
telocvičňa ZŠ Clementisova
Stolný tenis - extraliga muži
MŠK KNM A - Hont. Trsťany/Dudince A
3.10. 2015, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Divadelno-improvizačné predstavenie.
Vstupné: 3 €
4.10. 2015, 14:00 h.
lúka pri STK
Šarkaniáda
5. ročník mestskej šarkaniády. Súťaž v púšťaní šarkanov organizuje CVČ KNM.
informácie: 4213294
7.10. 2015, 18:30 h.
Mariánsky kostol
Žilina Voce Magna 2015
Prvý festivalový koncert v rámci zborového festivalu Žilina Voce Magna 2015. Predstavia sa zbory žilinského kraja: Spevácky zbor Sursum Corda,
Rosina; ARCUS, Žilina; Spevácky zbor rodičov
a mladých La Famiglia, Žilina; Zbor sv. Ladislava,
Rajec. viac informácií o festivale:
www.vocemagna.sk

9.10. 2015, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva
Národná transfúzna služba SR.
15.10. 2015, 16:00 h.
Dom kultúry KNM
Žena roka 2014
Slávnostné vyhodnotenie ankety, ktorú usporiadala ÚŽS v spolupráci s MKŠS. V programe vystúpi Jozef Pavlusík, žiaci ZUŠ a iní.
16.10.2015
Škorčie
Cyklistická súťaž pre deti
CVČ v KNM pozýva všetky deti a ich rodičov na
cyklistickú súťaž v jazde do vrchu.
16.10. 2015, 17:00 h.
telocvičňa ZŠ Clementisova
Stolný tenis KNM - extraliga muži
MŠK KNM A - MŠK Čadca A
18.10. 2015
Ukončenie letnej turistickej sezóny
Výstup na Javorníky, kde sa bude konať 9. ročník
ukončenia letnej turistickej sezóny.
20.10. 2015
CVČ KNM
Jesenné tvorivé dielničky
CVČ v KNM pozýva všetky deti z mesta na tvorivé dielne. Deti si prinesú nožnice, prezuvky
a dobrú náladu.
20.10. 2015, 17:00 h.
Dom kultúry KNM
Smejko a Tanculienka
Smejko a Tanculienka s novým programom, na
ktorom si vypočujete tie
najlepšie pesničky pre
najmenších. Na záver
mini diskotéka a spoločné fotenie.
Vstupné: 5 €
(predpredaj DK KNM
a ticketportal)

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V kultúrnom programe sa predstavia: ZUŠ KNM, DSS pre
deti a dospelých Čadca – Horelica, Kysucké žubrienky a Kysuckí junáci.
24.10. 2015
Pomoc značkárom
Prechádzka Javorníkmi a značkovanie turistických ciest a chodníkov.
27.10. 2015, 16:30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
28. - 29.10. 2015
Halloweenska partička
CVČ KNM pozýva na
podujatie deti 1. - 4. ročníka ZŠ. V programe bude
halloweenska dielnička,
večer svetielok, sprievod
strašidiel po meste, vypustenie balónov želaní
a šťastia, noc plná záhad, veselých a napínavých
príbehov, kolektívne hry a súťaže a ďalšie prekvapenia.
Prihlásenie do: 16.10.
Cena: 11 €
strava, odmeny, materiál na činnosť)
28.10. 2015, 18:00 h.
Mestská knižnica KNM
Strašidelné čítanie
Čítanie pre všetky nebojácne deti doplnené
hrôzostrašnými hrami.
Môžete prísť aj v desivých kostýmoch. Účasť
len na pozvánky, ktoré
dostanete v knižnici.
30.10. 2015
Jesenné prázdniny vo vode
CVČ KNM v piatok počas jesenných prázdnin
pripravilo pre deti nášho mesta a členov záujmových krúžkov výlet na Oravu do aquaparku v Dolnom Kubíne.
Cena: 9 € (3-hodinové vstupné a cestovné)
Prihlasovanie do: 19.10.

22.10. 2015, 14:00 h.
Dom kultúry KNM
Október, mesiac úcty k starším
Miestny Spolok sv. Vojtecha pozýva na podujatie
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