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motné preteky boli rozdelené do štyNa tomto mieste sa buduje oddychový
v priestoroch Údržby mesta. Slúži na
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roch súťažných dní s jedným dňom
kultúrny priestor pre širokú verejnosť,
účely čiastočne bezplatného legálneho
bezpečný pre mamičky s deťmi, ktorý
skvalitní život mnohým obyvateľom
v našom meste. Konceptom priestoru je „čítanie“ vzhľadom na blízkosť
mestskej knižnice. Sprístupnením
záhrady chceme vytvoriť priestor pre
trávenie voľného času a zároveň priblížiť knižnično-informačné
služby aj znev ý h o d n e ný m
používateľom.
V letných mesiacoch bude
knižnica v záhrade sprístupňovať periodi-

uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu nepochádzajúceho z podnikateľskej činnosti. Je určený výhradne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý
alebo prechodný pobyt na území mesta
a miestnych častí.
Zložky komunálneho odpadu, ktoré je
možné uložiť na našom zbernom dvore
sú: objemný odpad; drobný stavebný
odpad; biologicky rozložiteľný odpad;
papier; plasty; sklo; kovy; tetrapack.
Novinkou pre občanov je možnosť
uloženia biologicky rozložiteľného
odpadu zo záhrad,
kde patrí tráva,
kvety, odpad z ore-

voľna. Začiatok šampionátu začal pre
slovenskú výpravu nad očakávanie
úspešne, veď hneď v prvej disciplíne
foxoring sme mali horúcu favoritku
Janku Macinskú, ktorá už tretí rok háji
úspešne farby ROB klubu KYSUCA.
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO
Už v júnovom vydaní tohto mesačníka som
písal o výskyte líšok v našom meste. Tiež
som písal o opatreniach, ktoré mesto urobilo, aby sa podarilo líšky z mesta vyhnať,
alebo jednoducho vykonať ich odstrel v súčinnosti s Poľovníckym združením Šerkov
KNM, či ich odchytiť pomocou nastražených pascí. I keď sa nám podarilo chytiť do
pasce 3 líšky a ďalšie dve sa podarilo odstreliť, vieme všetci, že naďalej je ich ešte
na území mesta viac než dosť. Preto sme
opätovne požiadali o súčinnosť Poľovnícke
združenie Šerkov, ktoré našej požiadavke
vyhovelo a už dopredu vyhlásilo na deň
16. 10. 2016 (nedeľa) spoločnú poľovačku
so začiatkom o 8.00 hod. zameranú práve
na odstrel spomínaných líšok. Tejto poľovačky by sa podľa uistenia predsedu združenia zúčastnilo cca 20 poľovníkov s dlhými brokovými zbraňami. Stretli by sa pri
Vyšných Kamencoch na začiatku lesíka pri
rieke Kysuca, odkiaľ by postupovali v smere
k mostu do Poviny. Toto miesto je vymedzené podľa VZN o niektorých podmienkach držania psov na území mesta na voľný
pohyb psov bez vodidla za dodržania určených podmienok, ako napr., že pes musí
mať nasadený pri voľnom pohybe náhubok,

Umenie okolo nás
Kvety pre nevestu
V sobášnej sieni KNM, ktorá je v budove
mestského úradu na druhom poschodí, je od
roku 1978 na jej čelnej a aj zadnej stene realizované umelecké dielo od akad. maliara Pavla
Mušku. Táto inštalácia v architektúre vo výtvarnej technike artprotis má názov Kvety
pre nevestu. Art protis je netkaná textília,

ten, kto vedie psa, musí ho mať pri voľnom
pohybe na dohľad a pod kontrolou, samozrejme voľný pohyb psa je zakázaný bez
prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa vedie. Týmto by som
chcel požiadať všetkých majiteľov psov, aby
v tento deň sa vyhli so svojimi psíčkami tomuto miesto. Na túto skutočnosť ich upozornia i hliadky štátnej a mestskej polície,
ktoré budú činnosť poľovníkov zabezpečovať z cestnej komunikácie Ulica Sládkovičova. Termín i presné miesto tejto spoločnej
poľovačky (prípadne zmeny) samozrejme
vyhlásime opakovane v mestskom rozhlase,
aby sa občania nášho mesta mohli dopredu zariadiť. Následný postup poľovníkov
pri tejto poľovačke bude smerovať povyše
mesta na polia v smere do Škorčia. Viem,
že aj tieto miesta využívajú majitelia psov
na ich „venčenie“, hoci musím konštatovať,
že tento priestor nie je určený na voľný pohyb psov v rámci ich „venčenia“. Teda by
som poprosil, aj týmto miestam sa v určený
deň 16. 10. 2016 vyhnúť. Predseda poľovníckeho združenia nás požiadal, aby sme
upozornili občanov mesta, aby občania nevyužívali tento priestor na „venčenie“ svojich psov a to či už formou voľného pohybu,

alebo aj bez neho, pretože týmto vytláčajú
líšky bližšie k mestu, čím im je bránené loviť myši a iné hlodavce v prirodzenom prostredí, tak potom idú ďalej za potravou do
mesta, kde sú tiež hlodavce a iná potrava
okolo kontajnerov. Podľa oznámenia poľovníckeho združenia činnosť tohto dňa ukončia v južnej časti mesta zv. Sihoť v smere
k ČOV a ďalej v smere na Žilinu popri rieke
Kysuca, aj tieto miesta sú podľa nariadenia
mesta určené na voľný pohyb psa. Takže aj
tomuto miestu sa počas spomínaného dňa
treba vyhnúť. Je predpoklad, že celá akcia
by mala trvať dopoludnia.
Na záver by som pripomenul, že Poľovnícke
združenie Šerkov KNM síce dostalo poverenie z Okresného úradu Žilina, Odbor pozemkový a lesný na mimoriadny odstrel
líšky hrdzavej bez rozdielu veku a obmedzenia počtu na nepoľovných pozemkoch
mesta KNM, ale všetci dobre vieme, aké by
bolo zložité strieľať poľovnými zbraňami na
líšky v uliciach mesta medzi panelákmi. Pri
jednom takom pokuse zastreliť líšku poblíž
STK sa poľovníkom pred časom stalo, že
zrazu vyšiel z vysokej trávy neznámy muž,
ktorý tam zrejme driemal. Táto skutočnosť
hovorí za všetko.

ktorú autor sám realizoval v ateliéroch vtedy
národného podniku Vlnena Brno. Základným
materiálom je farebná vlna, ktorú autor po
vystrihnutí, trhaní v rôznych vrstvách ukladá
na základnú plochu. Takto vytvorené dielo
sa uloží na plátno a prišije naň špeciálnym
strojom, entlovacím stehom s ihlami pol centimetra od seba v šírke až do dvoch metrov.
Takto vytvorené dielo sa inštaluje ako voľný
závesný obraz, alebo sa napína na rám, alebo nalepuje, ako v našej obradnej sieni. Podkladom v našom prípade sú sklolaminátové
valce, ktoré sú uložené v rôznych priemeroch
zvisle vedľa seba. Vytvárajú tak kompozíciu
evokujúcu organový hudobný nástroj, notami
ktorého sú kvety vo svojej rozmanitej farebnosti a tvarov. Dielo svojou vertikálnou kompozíciou, farebnosťou vytvára dôstojnú atmosféru, čím sa sobášna sieň, ktorá v niektorých
prípadoch slúži aj ako zasadačka, stáva slávnostnou. Autorom interiéru je akademický
architekt Miro Slovák a autorom osvetlenia
akademický sochár Gustáv Švábik.
Pavol Muška študoval na VŠVU v Bratislave, (prof. Dezider Milly, prof. Orest Dubay
a doc. Ján Matejko). V roku 1989 získal Cenu
Martina Benku, k významným oceneniam
patrí aj opakovane štatutárna cena Trienále
akvarelu v Lučenci. Svojimi dielami sa zú-

častnil na výstavách v Anglicku, Izraeli,
Sýrii, Bulharsku, Poľsku,
Kube, Taliansku, Francúzsku a v takmer
všetkých
galériách na
Slovensku. Je
zakladajúcim
členom Kysuckej galérie v Oščadnici a Čadci.
V rokoch 1995 – 6 vykonával funkciu štátneho intendanta Kysuckého kultúrneho centra
v Čadci, v rokoch 1996 – 1999 bol generálnym
riaditeľom Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Je predsedom združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Venuje sa maľbe,
monumentálnej a dekoratívnej tvorbe, fotografii. Tvorí akvarely, olejomaľby, art-protisy,
počítačovú grafiku, fotografie. Jeho posledným dielom je rozmerná kamenná mozaika
Sv. Cyrila a Metóda v novopostavenom kostole v Radoli. Pre jeho tvorbu je charakteristický
uvoľnený rukopis a najmä bohatá farebnosť.
S jeho dielom sa môžeme stretnúť v Galérii
Muška, ktorá sídli na námestí v KNM.
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neoprávňuje obec, alebo mesto na vydávanie
rozhodnutí o zrušení ich prevádzky. Považujú
to za zásah do slobody podnikania, čo vyplýva,
ako uviedol, z viacerých rozhodnutí Ústavného
súdu SR a tiež poukázal na čl. 68 Ústavy SR, kde
sa uvádza, že obec ani v rámci svojej normotvornej práce nemôže obmedziť základné práva
a slobody nad rámec zákona. Zároveň prevádzkovateľ spaľovne poukázal na listy, ktoré zaslal
niektorým poslancom a obyvateľom mesta
s upozornením, aby sa zdržali výrokov, ktorými
zasahujú do jeho dobrej povesti.
Mesto oslovilo aj Slovenskú inšpekciu ŽP Žilina so žiadosťou o zasielanie výsledkov kontrol,
ktoré bude inšpekcia vykonávať v predmetnej
spaľovni. Slovenská inšpekcia ŽP nám oznámila, že vykonala kontrolu v spaľovni odpadov
dňa 12. 11. 2015 s tým, že vykonanou kontrolou bolo zistené, že technické parametre
zdroja SO boli v súlade s parametrami ustanovenými platnou dokumentáciou zdroja a technickými požiadavkami. Ešte predtým, dňa 15.
10. 2015, nám oznámili odpoveď na šetrenie
podnetu, ktorý im bol doručený elektronickou
poštou na podozrenie na znečisťovanie vôd.
Kontrolou bolo zistené, ako nám oznámili, že
kontrolovaný subjekt v období od 1. 1. 2014 do
25. 1. 2015:
– prevádzkoval nadzemné jednoplášťové nádrže na znečisťujúce látky v rozpore s ust. § 39
ods. 2) písm. b) a f) vodného zákona a ustanovení § 3) písm. g) vyhlášky MŽP č. 100/2005
Z. z., nakoľko ich v lehote roka od vyradenia
z prevádzky nevyčistil,
– ďalej bolo kontrolou zistené porušenie § 39)
ods. 2) písm. b) vodného zákona a ust. § 2 ods.
1) písm. b) a písm. f) vyhl. MŽP č. 100/2005 Z.
z., nakoľko kontrolovaný subjekt prevádzkoval
nevyhovujúce skladové priestory znečisťujúcich látok, keďže nemal vybudované havarijné
zabezpečenie týchto plôch pre prípady únikov
skladovacích látok do okolitého prostredia.
– kontrolovaný subjekt tiež neaktualizoval
plán preventívnych opatrení na zamedzenie
vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich
látok do životného prostredia a na postup
v prípade ich úniku (havarijný plán) z dôvodu
organizačných zmien spoločnosti, z dôvodu
zmeny v charaktere výroby a rozsahu výroby.
Zároveň nám Slovenská inšpekcia ŽP oznámila, že bude konať vo veci naďalej v zmysle
zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. Slovenská inšpekcia ŽP nám listom oznámila, že
bežnou praxou inšpekcie je, že kontroly vykonávané na základe podnetov sú vykonávané

s ohlásením až na mieste pri začatí kontroly
a ich periodicita ja závislá od plánu a plnenia
hlavných úloh inšpekcie a od počtu zamestnancov. Zároveň nám oznámila, že nás bude
informovať o výsledku vykonaných kontrol,
o ktoré sme žiadali, a to na dodržiavanie technológie spaľovania, emisií a skladovania sorbentov a odpadu.
Aby sme skompletizovali oprávnenia orgánov
životného prostredia, uvádzame tiež oprávnenia Odboru ŽP okresného úradu v sídle kraja:
Príslušný Odbor životného prostredia Okresného úradu v Žiline môže podľa § 25 ods. 2)
a ods. 5) zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, obmedziť alebo zastaviť prevádzku veľkého zdroja alebo stredného
zdroja, ak ich prevádzkovateľ:
a) nesplní povinnosti podľa § 15 ods. 1)
písm. f) citovaného zákona odstraňovať bezodkladne nebezpečné poruchové stavy v prevádzke stacionárneho zdroja a plniť opatrenia
uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, ak nebezpečné poruchové stavy bezprostredne ohrozujú zdravie
ľudí, lebo môžu spôsobiť okamžité významné
zhoršenie kvality ovzdušia, zastaviť alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja alebo
jeho časti dovtedy, kým nebude zabezpečená
jeho prevádzka podľa písm. a)
b) prekračuje emisný limit a nesplní opatrenia
na nápravu uložené podľa § 26 ods. 3) písm. k),
za porušovanie povinnosti dodržiavať emisný
limit podľa § 15 ods. 1) písm. b
Príslušný Odbor ŽP okresného úradu v sídle kraja
môže podľa § 25 ods. 5) zák. č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší zastaviť prevádzku veľkého zdroja
alebo stredného zdroja, ak sa prevádzkuje bez
súhlasu, rovnako sa zastaví aj vtedy, ak je pochybnosť o jeho začlenení.
Tohto roku sa Mestu KNM podarilo vybaviť meranie čistoty ovzdušia v našom meste,
o ktoré sme požiadali Ministerstvo životného
prostredia SR, ktoré našu požiadavku posunulo SHMÚ, odboru monitoringu emisií kvality
ovzdušia, ktoré aj predmetné meranie uskutočnilo mobilnou monitorovacou stanicou od
24. 2. do 19. 4. 2016. Výsledky meraní sme
oznámili verejnosti a tiež odborným útvarom
životného prostredia a Inšpekcií ŽP. Treba ale
jednoznačne konštatovať, že nebolo z výsledkov zaznamenané žiadne prekročenie jednohodinových limitných hodnôt oxidu siričitého
(SO2) a tiež oxidu dusičitého (NO2) a tiež nebol prekročený limit polietavého prachu. Tieto výsledky sa nedajú spochybniť, alebo rôzne
vykladať.

právnické a fyzické osoby zaslať svoje žiadosti na poskytnutie dotácie na realizovanie
všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešný účel do 30. 11. 2016. Pripomína-

me tiež občanom, že podľa nového VZN je
určený len jeden termín zasielania dotácií.
Viac informácií na webovej stránke mesta
v časti Ako vybaviť.

Ako ďalej spaľovňa
Na otázku čitateľky Mgr. Zity Véghovej: „Mestské zastupiteľstvo uložilo v roku 2015 primátorovi mesta dve uznesenia smerujúce k ukončeniu činnosti prevádzkovania zariadenia na
zneškodňovanie odpadu spaľovne v KNM
v zmysle právnych predpisov v roku 2016.
Občania mesta podpisujúci petíciu sa pýtajú,
akým spôsobom plní mesto tieto uznesenia
alebo aké konkrétne kroky vykonalo v prospech dotknutých občanov mesta?“ odpovedá
prednosta MsÚ KNM JUDr. Ľubomír Ježo:
Mesto KNM splnilo všetky úlohy, ktoré vyplynuli z jednotlivých uznesení MsZ, ktoré
sa týkali činnosti spaľovne v našom meste.
Primátor mesta listom zo dňa 12. 4. 2016 sa
obrátil so žiadosťou o nevydanie povolenia na
ďalšiu činnosť spaľovne odpadu A.S.A. Slovensko na Odbor životného prostredia Okresného
úradu KNM. Dňa 2. 5. 2016 nám spomínaný
okresný úrad listom oznámil, že podľa § 18
ods. 9 zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší okresný úrad najmenej jedenkrát za sedem rokov
preskúma podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov a podľa potreby ich upraví, alebo
určí nové podmienky. Prevádzka spaľovne
odpadov má vydané rozhodnutie z roku 2009
č. ŽP-09/02052-3/PAP/R50 na trvalé prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov HOVAL GG 24 (SO KNM) po vykonaných
zmenách. V liste ďalej oznámil, že toto povolenie je trvalé, a preto okresný úrad už nebude
vydávať povolenie na ďalšiu činnosť spaľovne.
Ako nám oznámil, obmedzí sa len na preskúmanie podmienok trvalého povolenia, prípadne ich zmení, alebo určí nové. To znamená, že
Okresný úrad KNM zatiaľ nie je kompetentný
zastaviť, alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia. Listom zo dňa 12. 4. 2016
mesto oslovilo priamo prevádzkovateľa spaľovne odpadov A.S.A., odštepný závod Žilina
so žiadosťou o ukončenie činnosti prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov
HOVAL GG v KNM. Prevádzkovateľ spaľovne
nám listom zo dňa 11. 5. 2016 oznámil, že
pre výkon činnosti v prevádzke má platné povolenie, a to na nakladanie s nebezpečným
odpadom udelené rozhodnutím Obvodného
úradu ŽP v Žiline, ďalej súhlas na prepravu
nebezpečných odpadov udelený rozhodnutím Krajského úradu ŽP v Žiline a tiež súhlas
na zhromažďovanie odpadov. Prevádzkovateľ
nám v liste tiež uviedol, že oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti v prevádzke majú
na čas do 31. 5. 2018. Tiež poukázal, že zákon
o obecnom zriadení ani iný právny predpis

Čas na podávanie
žiadostí o dotáciu
Podľa VZN č. 8/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta KNM, môžu organizácie,
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Dni čistoty mesta
Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a. s.,
Žilina organizuje v dňoch 21. – 25. 10. 2016
Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude
možné likvidovať objemový odpad, nie
elektronický šrot! Na zvoz objemového odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označené firmou T+T, a. s.
Dňa 21. – 22. 10.2016 (piatok – sobota)
Bud. Lehota (predajňa Jednota)
Dubie
Oškerda Dom kultúry
Ul. Komenského (farský úrad)

MESTO INFORMUJE

Informácia o D3
Na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva v septembri informoval primátor
mesta Ing. Ján Hartel prítomných o situácii s budovaním diaľnice D3. Bohužiaľ
úspešne rozbehnuté konania s ministrom
dopravy a NDS boli prerušené zmenami
vo vláde a personálnymi zmenami v NDS.
Primátor mesta zrekapituloval všetky dôležité úseky ohľadom diaľnice a privádzača
do KNM: „Mesto iniciovalo v roku 2014
stretnutie primátora mesta, zástupcov
podnikateľskej sféry, najväčších podnikov,
spoločenských organizácií a politických
strán, na ktorom bol schválený obsah listu
pre p. ministra dopravy so žiadosťou o vybudovanie diaľničného privádzača v KNM
v predstihu s odôvodnením očakávanej
neriešiteľnej situácie, ktorá by vznikla hĺbením tunela pod radoľskou križovatkou
bez vybudovania náhradného vstupu do
KNM. Táto požiadavka bola zamietnutá
s odôvodnením skomplikovania verejného
obstarávania, ak by sa privádzač riešil ako
samostatná stavba.
V januári 2015 sme zorganizovali opätovné stretnutie, kde bol schválený list, v ktorom sme spresnili svoju požiadavku v tom
zmysle, aby bol privádzač chápaný nie ako
samostatná stavba, ale ako etapa diaľničného úseku Brodno – KNM budovaná v predstihu. V apríli 2015 sme dostali odpoveď
z ministerstva, že naša požiadavka bude
riešená v rámci harmonogramu výstavby
úseku Brodno-KNM.
Následne sa uskutočnili stretnutia na úrovni primátora KNM a investičného riaditeľa
NDS Ing. Kováčika. Na poslednom stretnutí v máji 2015 bol p. riaditeľom predstavený zámer novej koncepcie technického
riešenia vedenia diaľnice katastrami KNM
a Radole, t.j. náhrada tunelovej varianty
estakádou. K prerokovaniu návrhu bol prizvaný aj starosta Radole Ing. Tkáčik a majiteľ pumpy Benzinol p. Súkeník, s ktorým
viedla NDS už 5-ročný spor ohrozujúci do-

Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)
Dňa 24. – 25.10.2016 (pondelok – utorok)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s.r.o.)
Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (bytový dom č. 1054)
Ul. Benkova (byt. dom č. 2873)
končenie zámeru v plánovanom období. Na
stretnutí bolo dohodnuté zvolanie pracovného stretnutia za účasti širšej odbornej
verejnosti, zástupcov podnikateľskej sféry,
veľkých podnikov a dotknutých obcí s cieľom, aby zmena bola vysvetlená a akceptovaná verejnosťou.
Stretnutie sa uskutočnilo 2. júna 2015
v zasadačke MsÚ. Po predstavení zámeru
jeho výhod a riešení možných komplikácií
hlavne ohľadom otázky hluku, bolo účastníkmi stretnutia prijaté vyhlásenie, že chápu potrebu lepšieho technického riešenia
a znižovania nákladov na realizáciu diaľnice. Mesto preto akceptovalo navrhované
riešenie, očakávalo však a naliehavo žiadalo, aby zo strany SR cez NDS bol dodržané
to, čo bolo už raz schválené a premietnuté
v územnom rozhodnutí, aby privádzač vyústil do priemyselnej zóny pri areáli INA.
Len tak po dlhých rokoch čakania bude
mesto odbremenené od nepriaznivých
vplyvov spôsobených dopravou osôb a tovaru do priemyselnej zóny. Odstráni sa
tak investičný dlh voči mestu a vytvoria sa
priaznivejšie podmienky pre ďalší investičný rozvoj v priemyselnej zóne.

Následne sme požiadali o stretnutie s p. generálnym riaditeľom NDS, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2015. Na stretnutí
bolo dohodnuté pokračovanie stretnutí
tentoraz na pôde KNM 17. 2. 2016, kde
mala byť predložená výkresová varianta
na pripomienkovanie odbornej verejnosti.
Stretnutia sa zúčastnili dotknutí predstavitelia samosprávy obcí a mesta, VÚC, NDS,

Ul. ČSA (byt. dom č. 1190)
Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)

Mesto KNM žiada občanov, aby odpady,
ktoré sú zbierané počas Dní čistoty mesta
na jeseň 2016, neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na jar 2017. Chráňme si spoločne
prostredie, v ktorom žijeme.
Prípadné informácie ohľadom zberu elektronického odpadu zverejníme na webovej
stránke mesta.
MŽP SR, Slov. správy ciest a podnikateľskej
verejnosti. Bolo dohodnuté, že v duchu
pripomienok sa pripraví dokumentácia
pre spracovanie štúdie dopadu na životné
prostredie, ktorá bude postúpená na pripomienkovanie. Táto štúdia bola spracovaná
a minulý mesiac bola postúpená na vyjadrenie verejnosti, bola zverejnená na pripomienkovanie aj na webovej stránke mesta.
Veľmi sme očakávali, aký dopad na dianie
okolo diaľnice budú mať voľby, aké miesto
v programovom vyhlásení vlády bude mať
D3. Musím povedať, že sa naše očakávania
nenaplnili. Vláda v programovom vyhlásení spomenula D3, ale nebola zaradená
medzi najvyššie priority. Preto sme sa rozhodli konať, zaktivizovali sme samosprávu,
podnikateľskú sféru, regionálne obchodné
a priemyselné komory SR, ČR, PL. Pre vyvolanie väčšieho tlaku sme spojili regióny
Severného Slovenska – Kysuce a Turiec.
V KNM sme 28. 6. 2016 zorganizovali konferenciu, aby sme vyjadrili nespokojnosť
s nedostatočnou pozornosťou, aká bola
venovaná v programovom vyhlásení vlády
stavbám:
D3 – jej dokončeniu, výstavbe R5
D1 – jej dokončeniu v úseku Turany – Hubová
R3 v úseku Martin – Rakovo-Mošovce
Na konferencii bolo prijaté spoločné memorandum a boli delegovaní zástupcovia pre
vyjednávanie s predstaviteľmi štátnej správy. V zmysle záverov konferencie delegovaní účastníci požiadali listom z 21. 7. 2016
o stretnutie s ministrom dopravy, kde
chceli prediskutovať harmonogram výstavby uvedených stavieb z pohľadu prijatého
memoranda. Bohužiaľ, p. minister nás doteraz neprijal a medzitým došlo aj k jeho
odvolaniu.
V zmysle prijatého memoranda budeme pokračovať v našom úsilí. V priebehu
nasledujúceho mesiaca chceme požiadať
o stretnutie s novým ministrom dopravy,
s ktorým chceme prediskutovať závery memoranda. Z pohľadu regiónu Kysúc je to
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ciu na podporu požiadaviek organizovanú
a podporenú regionálnymi združeniami
ZMOS, podnikateľskými zväzmi, obchodno-priemyselnými komorami a pod.
Záverom chcem vyjadriť nádej, že sa nám

Novoty na zbernom dvore
(pokračovanie zo str. 1)
zaných drevín, lístie a iné odpady, vrátane
jedlých olejov a tukov.
Pri dovoze odpadu na zberný dvor je obyvateľ povinný prihlásiť sa na vrátnici Údržby
mesta a riadiť sa pokynmi obsluhy a oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom ZD,
ktorý je sprístupnený aj na webovej stránke mesta. Ďalej sa obyvateľ preukáže iden-

tifikačným dokladom. Novou podmienkou
vstupu a prevzatia odpadu vo dvore je vyplnenie Formulára návštevníka, ktorý slúži
pre účely evidencie odpadov v zmysle platných predpisov. Do evidencie sa zapisujú
nasledovné údaje ako meno a priezvisko,
bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu, evidenčné číslo vozidla, ktoré odpad
doviezlo. Formulár je prístupný na webovej

Trieďme odpady s NATUR –PACKom
Ako sme už spomínali v minulom vydaní
Zvestí KNM, nový zákon o odpadoch priniesol do systému likvidácie triedeného odpadu tretiu firmu OZV, ktorou je v našom
meste NATUR-PACK, a. s. Jedným z cieľov
zákona je aj zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a recyklácie komunálneho
odpadu na Slovensku. A tak spoločnosť
NATUR-PACK, a. s., v rámci informova-

Budujeme Záhradu
knihomoľov
(pokračovanie zo str. 1)
ká a detskú literatúru. V spolupráci s inými
organizáciami a dobrovoľníkmi sa tu budú
konať podujatia ako hlasné čítanie, dramatická výchova, tvorivé dielne a iné. Veď
v dnešnej dobe je potrebné inovatívnou
formou podporovať a propagovať čítanie
u detí a mládeže a sprístupňovať literatúru
znevýhodneným skupinám.
Na vybudovanie spevnenej plochy
a
prístupového
chodníka Nadačný

Výberové konanie
Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona

nosti občanov o recyklácii odpadu prináša
bezplatne:
– interaktívny výučbový softvér
NeODPADni z ODPADOV!
http://www.zivica.sk/
moderneoodpadoch/,
– mobilnú aplikáciu Green Bin
http://naturpack.sk/novinky/
nova-aplikacia-pomaha-slovakomtriedit-odpad/

Zvesti

stránke mesta a v priestoroch zberného
dvora.
Dovezený a prebratý odpad uloží návštevník samostatne na základe pokynov zamestnanca na nim určené miesto. Mesto
KNM si vyhradzuje právo neprijať odpad,
ktorý je na základe posúdenia zamestnanca silne znečistený; obsahuje nebezpečné
látky; obsahuje odpad, ktorý nie je predmetom ukladania; osoba je nedôveryhodná.
D. Š.
– súťaž pre žiakov s tematikou triedeného odpadu a ochrany životného prostredia na facebooku
https://www.facebook.com/
naturpack.sk/ a youtube kanáli https://
www.youtube.com/user/videonaturpack.
Víťazné triedy získajú zaujímavé ceny,
okrem iného napríklad zážitkové vzdelávanie o triedení a recyklácii odpadov.
D. Š.

fond Mobis v Nadácii Pontis prispel sumou na webovej stránke mesta.
D. Š.
1 540 €. Ďalšou našou úlohou na dokončenie zámeru Záhrady
Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
knihomoľov bude
skrášliť okolie sadoSOBOTA
8. 10. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
vými úpravami spolu s dobrovoľníkmi
NEDEĽA
9. 10. 2016
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
a zakúpiť mobiliár
SOBOTA
15. 10. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
vhodný na letnú čiNEDEĽA
16. 10. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
táreň i podujatia.
SOBOTA
22. 10. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
Všetkých, ktorí by
NEDEĽA
23. 10. 2016
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
radi prispeli k realizácii projektu svojou
SOBOTA
29. 10. 2016
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
dobrovoľnou
práNEDEĽA
30. 10. 2016
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
cou, budeme o akUTOROK
1. 11. 2016
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
tivitách informovať
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy, Budatínska Lehota
č. 31, KNM.
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky spolu so zoznamom požadovaných

Oznámenie o vytvorení nového pracovného miesta
Mesto KNM oznamuje, že dňom 1. 11. 2016
vytvára nové pracovné miesto vo svojej príspevkovej organizácii Údržba mesta KNM.
Pracovník bude komplexne zabezpečo-

podarí silou argumentov nadviazať na
predchádzajúce úspešné rokovania a presadiť pre náš región a naše mesto dôležitú
kontinuitu rozbehnutej výstavby D3 a privádzača do KNM.“

vať správu nehnuteľností majetku mesta
KNM. Záujemcovia o uvedené pracovné
miesto môžu podávať svoje žiadosti v lehote do 15. 10. 2016 na Údržbu mesta KNM,

dokladov sú zverejnené na webovom sídle
mesta Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk. Ďalšie informácie poskytne:
Mgr. Ladislav Vendrinský, Oddelenie školstva, SVaZ, MsÚ KNM, (041/420 41 87)

Cesta do Rudiny č. 637.
Pracovnú náplň, kvalifikačné predpoklady,
zoznam požadovaných dokladov a ostatné informácie nájdete na webovej stránke
mesta.
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SPRAVODAJSTVO

hlavne pokračovanie vo výstavbe D3 a pre
KNM výstavba privádzača do priemyselnej
zóny. V prípade neuspokojivého stanoviska
voči našim oprávneným a riadne zdôvodneným požiadavkám zorganizujeme petí-



abc

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE

Jubilujúci okres
Starší občana si ešte určite pamätajú, že
KNM bolo do roku 1960 okresným mestom.
Po reorganizácii štátnej správy v uvedenom
roku sa okresným mestom stala Čadca.
Po 36 rokoch začala Vláda SR pripravovať
nové územné členenia Slovenska a tento
vládny návrh na začiatku roku 1996 uvažoval len o vytvorení jedného okresu v regióne Kysuce. Na základe požiadaviek našich
občanov opäť sa dostala do popredia myšlienka vytvoriť z obcí dolných Kysúc okres.
A tak starostovia obcí a primátor nášho
mesta reagovali na predložený návrh zákona a prijali na spoločnej porade 2. januára
1996 uznesenie, v ktorom žiadali vytvoriť
okres KNM. Starostovia obcí deklarovali
snahu zachovať pre svojich občanov výhody vyplývajúce z vtedajšieho umiestnenia
centra štátnej správy aj v KNM. Zrušením
obvodného úradu by totiž obyvatelia prišli
o mnohé úrady v okolí a museli by viac cestovať za vybavovaním svojich záležitostí.
Potrebu vytvoriť ešte jeden okres na Kysuciach odôvodnili aj tým, že na neďalekej
Orave návrh zákona uvažoval o zriadení až
troch okresov.
Stanovisko, ktoré vyplynulo z januárovej
porady starostov, prerokoval aj okresný
snem HZDS 12. januára a ten prijal uznesenie, v ktorom odporučil zriadenie troch
okresov na Kysuciach so sídlom v Čadci,
KNM a Turzovke. V prípade, že by to ekonomické podmienky nedovoľovali, žiadal
vytvorenie dvoch okresov Čadca a KNM,
pričom obce z Bystrickej doliny by patrili
do okresu Čadca.
Po pol roku, dňa 24. júla 1996, nadobudli účinnosť dva významné zákony NR SR
o územnom a správnom usporiadaní SR
a o reorganizácii miestnej štátnej správy.
V zmysle schváleného zákona bolo v rámci administratívno-správneho členenia na
Slovensku vytvorených 8 krajov a 79 okresov. Štatúty okresných úradov získali vo
väčšine prípadov mestá, ktoré boli okres-

nými mestami do roku 1960. Návrhy na
začlenenie obcí do jednotlivých okresov
boli spracované na základe viacerých kritérií, jedným z nich bolo stanovisko obce, t.j.
obecného úradu a starostu obce. To je dôvod, prečo sa okres KNM neobnovil v jeho
niekdajšej rozlohe. Pôvodne sa uvažovalo aj
o pričlenení obce Dunajov, ale jej obyvatelia sa rozhodli pre zotrvanie v okrese Čadca pomerom 2:1. A tak vznikol staronový
okres KNM, ktorý tvorilo 14 obcí s približne 32 000 obyvateľmi Obnovil svoju existenciu po 36 rokoch a toto leto oslávil svoje
20. výročie.
Slávnostný akt odovzdávania certifikátu
okresného mesta z rúk predsedu vlády SR
Vladimíra Mečiara prebehol v Žiline dňa
15. augusta. Certifikát prevzal vtedajší primátor Ing. Ladislav Suhay. Vláda SR vymenovala s účinnosťou od 15. augusta 1996
nových prednostov okresných úradov,
v našom meste sa ním stal Ing. Ján Hartel,
ktorý v tom čase bol zástupcom primátora
mesta. Pre sídlo Okresného úradu v KNM
bola vybratá budova, v ktorej vtedy sídlil
obvodný úrad. Šlo o dvojposchodovú budovu na Litovelskej ulici č. 670, ktorá sa

začala stavať v roku 1954 a dokončená bola
v roku 1957. Táto budova bola po dostavbe
určená pre činnosť Okresného národného
výboru, neskôr od roku 1960 ju využívalo
Stredné odborné učilište poľnohospodárske a od roku 1989 Obvodný úrad v KNM.
Okres sa teda vrátil do budovy, ktorá bola
preň určená. Dnes však po ďalších zmenách úrad sídli v budove na Litovelskej ulici
č. 1218.
Len pre zaujímavosť, 1. januára 1872 vznikol slúžnovský okres KNM, do ktorého
patrili obce: Dolný Vadičov, Budatínska
Lehota, Dubie, Dunajov, Horný Vadičov,
Rudinka, Kysucké Nové Mesto, Klubina,
Stredný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušná, Rudina, Nesluša, Stará Bystrica, Ochodnica, Oškerda, Pažite, Povina,
Radoľa, Radôstka, Riečnica, Rudinská,
Snežnica, Nová Bystrica, Brodno, Budatín,
Chlmec, Divina, Divinka, Kotrčina Lúčka,
Lalinok, Lúky, Lutiše, Marček, Svederník,
Vranie, Zádubnie. Neskôr v roku 1886 pribudli Krásno nad Kysuckou a Zborov nad
Bystricou.
D. Š.
Informačné zdroje:
HARTEL, Ján: Snaha o nový správny celok
Okres Kysucké Nové Mesto. In Zvesti Kysuckého Nového Mesta, roč. 3, č. 2 (1996), s. 1-2.
Územnosprávne rozdelenie Kysúc, štátna
a verejná správa na Kysuciach Dostupné na
internete: < http://www.kysuce.sk/cl/45/
uzemnospravne-rozdelenie-kysuc-statna-a-verejna-sprava-na-kysuciach.html >
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BrAvóó, Denis
Sedemnásťročný talentovaný akordeonista
Denis Marco Dubjel, žiak Základnej umeleckej školy v KNM súčasne študent bilingválneho gymnázia, pridal do svojej zbierky významných medzinárodných úspechov
ďalší. Tentokrát svojou hrou zaujal odbornú porotu na súťaži Buffalo Squeeze Fest,
ktorá sa konala v dňoch 6. – 10. júla 2016
v americkom Buffale.
So ziskom zlatého pásma v troch kategóriách (otvorené sólo, etno, pop) sa zaradil
medzi najtalentovanejších účastníkov súťaže v hre na koncertný akordeón. Zaujímavou skúsenosťou pre súťažiacich bolo aj
účinkovanie v „Junior Orchestra“ pod vedením prezidentky Americkej asociácie akordeonistov Mary J. Tokarski a vo „Festival
Orchestra“ zloženého z amerických hráčov
na akordeón pod taktovkou Franka Bussoa,
workshopy a obohatením boli i vzájomné
stretnutia hudobníkov. Prítomnosť národnej TV, miestnych TV a rozhlasových staníc robí každoročne z tejto súťaže mladých
umelcov veľkú kultúrnu udalosť.
Podľa slov Denisovho pedagóga Ivana Hudeca
sa v rámci štúdia zameriavajú na inter-

pretáciu skladieb populárneho štýlu, ale
v repertoári jeho žiaka nechýba ani vážna hudba. Na svojho zverenca je hrdý a je
namieste spomenúť niekoľko úspechov
z nedávnej minulosti. Denis vyhral grant
Slovnaftu na zakúpenie nového digitálneho nástroja, obsadil 3. miesto v talianskom
Lanciane, 3. miesto na medzinárodnej súťaži vo fínskom Turku v kategórii digitálny akordeón, 3. miesto na medzinárodnej
súťaži v Ostrave, je absolútnym víťazom
tohtoročného akordeónového festivalu
v Kysuckom Novom Meste. V apríli 2016 sa

Letná škola predškoláka
V ZŠ Dolinský potok v KNM mali noví zvedaví prváčikovia možnosť nastúpiť predposledný prázdninový týždeň do Letnej školy
predškoláka. V dopoludňajších hodinách
sa hravou formou pripravovali na dôležitú
úlohu, ktorá ich čakala v novom školskom
roku.
Hlavným cieľom Letnej školy predškoláka bolo oboznámiť budúcich prváčikov so
systémom práce v ZŠ, ktorú budú od septembra navštevovať. Každý deň pobyt detí
sprevádzala známa rozprávka, na ktorú

nadväzovali herné aktivity v podobe úloh,
didaktických hier, doplňovačiek, pracov-

September otváral brány škôl
Prišiel 5. september, otvorili sa brány škôl
a deti MŠ 9. mája prvýkrát v tomto novom
školskom roku vstúpili do MŠ. Niektoré
s úsmevom, iné s obavami, podaktoré i so
slzami a s kytičkami v rukách pre p. učiteľky
prekročili prah našej vyzdobenej vynovenej
MŠ. Pri vchode ich vítala rozprávková víla
a šašo s košíčkami sladkostí, farebnými loptami, aby deťom hneď na začiatku vytvorili
príjemnú, veselú atmosféru a odohnali plač
a smútok. To sa im aj darilo, lebo šašo nelenil a plačlivé deti zabával svojimi šašovinami. Každé dieťa odchádzalo do triedy so
sladkosťou, kde už čakali na ne p. učiteľky
a ponúkali im najrozličnejšie hry. Prvé dni
v MŠ sprevádzalo daždivé počasie, deti ne-

Zvesti

mohli ísť na dvor, ale v ďalších dňoch si to
vynahradili. Vyskákali sa
v nafukovacom hrade na
školskom dvore, iné šantili
na hojdačkách, preliezkach,
ale i vo farebnom drevenom domčeku. Prajeme si,
aby sa deti v našej MŠ po
celý rok dobre cítili, rýchlo
prekonali počiatočné obavy, hlavne tie menšie, radi
chodili do MŠ a spolu s deťmi nech sú spokojní aj ich
rodičia. Učiteľky nech majú
po celý školský rok veľa
tvorivých nápadov, trpezli-

uskutočnil jeho samostatný koncert v Slovenskom inštitúte vo Viedni.
A len pre zaujímavosť, Denis sa v júni 2016
stal aj oficiálnym členom American Accordionist‘s Asociation, INC, Member of the
Confédération Internationale des Accordéonistes CIA/IMC – UNESCO.
Zo svojej zahraničnej cesty sa Denis teda
vrátil s tromi trofejami a všetkým nám, ktorí sme mu držali palce, urobil opäť obrovskú
radosť. K tomu, aby sa tento malý americký
sen stal skutočnosťou, prispela vo veľkej
miere Denisova obetavá mama Lýdia, jeho
dlhoročný pedagóg Mgr. art. Ivan Hudec
a finančná podpora AXA Services, s.r.o.,
v rámci programu AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pre ďalšiu podporu vzdelávania. V súčasnosti sa náš veľký talent pripravuje na medzinárodnú akordeónovú súťaž
do Talianska – nuž prajeme mu veľa šťastia
a vytrvalosti.
Je krásne, keď sa spoločné úsilie stretne
s pochopením a skončí sa úspechom. Tak
je to i v prípade úspešného akordeonistu
Denisa. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
majú na tom zásluhu.
ZUŠ KNM

ných listov, hádaniek. Nechýbali zaujímavé
pohybové aktivity v blízkom areáli. Deti
postupne spoznávali nielen pani učiteľky,
ale aj svojich nových rovesníkov – budúcich
spolužiakov a kamarátov. Plnením
rôznych úloh, ktorými si preopakovali poznatky z MŠ, sa postupne
stávali smelšími a bojovnejšími.
Keďže získali predstavu o tom, čo
ich v septembri čaká, veríme, že
nastúpili do školy s radosťou a bez
obáv.
Mgr. Jarmila Lišková

vosť pri práci a nepedagogickí zamestnanci
veľa pracovného elánu.
Angela Slivková
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SPOMIENKY
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc nás všetkých a všetko, čo mal si rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach navždy budeš žiť.
So smútkom v srdci si 12. 10. 2016 pripomíname
2. výročie úmrtia nášho milovaného manžela,
otca, starého a prastarého otca
Milana PALČISKA z Kysuckého Nového Mesta
Smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 17. 10. 2016 si pripomenieme 1. výročie úmrtia
nášho milovaného manžela, otca, syna a brata
Juraja ŠOTKOVSKÉHO
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 15. 10. 2016 si pripomíname 13. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Emil ŠOTKOVSKÝ
S úctou a lásku spomína manželka a smútiaca
rodina.

Dňa 29. 10. sme si pripomenuli 25. výročie, keď
nás opustil náš otec a starký
Gašpar BEHUŇ

Dňa 9. 10. sme si pripomenuli 3. výročie, keď
nás opustila naša mama a starká
Júlia BEHUŇOVÁ
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im s nami
tichú spomienku.
S úctou a vďakou dcéry, syn, vnúčatá a ostatná
rodina.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
už nič nie je také, ako bolo predtým.
Všade nám chýba Tvoj smiech a hlas,
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas.
Dňa 2. 10. 2016 si pripomíname 1. výročie úmrtia
Bohuša ŠVAŇU z Rudinky
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina.
Dňa 5. 10. 2016 budú 2 roky, čo nás opustil
vo veku 66 rokov
Milan FOJTÍK
Spomína smútiaca rodina.

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. 2016 uplynú 4 roky, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, starý otec, brat,
švagor
Teodor VENDRINSKÝ
S láskou spomínajú manželka, synovia, nevesty,
vnúčatá a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
Dňa 28. 9. 2016 uplynulo 25. výročie úmrtia
môjho dobrého manžela
MUDr. Ferdinanda ODEHNALA,
ktorý nás navždy opustil
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a ostatná rodina.

Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 14. 9. 2016 sme si pripomenuli 5. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Jozefa MIHÁLIKA z Kysuckého Nového Mesta
Zároveň si dňa 9. 10. 2016 pripomíname jeho
nedožité 75. narodeniny.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Janka,
Marianka s rodinami, syn Jozef s priateľkou,
vnučky Veronika, Laurika a vnúčik Alexik.

Z očí Ti žiarila láska a dobrota,
chýbať nám budeš do konca života.
Ťažko je uveriť, že Tvoje srdce nebije,
ťažko je pochopiť, že už nežiješ.
Čas plynie a bolesť nás trápi,
lebo nám Ťa už nič nenavráti.
Iba ten pochopí, čo je žiaľ, kto do hrobu svojho
milovaného dal...
Dňa 4. 9. 2016 uplynuli 2 roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Jaroslav VLČEK z Radole.
S láskou a úctou Aďka, synovia Jarko a Martinko
a ostatná smútiaca rodina.
V týchto dňoch si pripomíname 2. smutné
výročie,
kedy od nás navždy odišiel manžel, otec, dedko
Jaroslav VLČEK z Radole.
Spomíname s úctou a láskou.
Smútiaca rodina.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

8

ROČNÍK XXIII. • OKTÓBER 2016

i

Dňa 23. 10. 2016 uplynie smutných 13 rokov, čo
nás náhle opustil v 83 rokoch vynikajúci otecko
a dedko
Ing. Ján ONDRÁŠIK
a dňa 3. 10. 2016 už je 5 rokov, čo zomrela
v 82. rokoch starostlivá mamička a babka
Mária ONDRÁŠIKOVÁ
Naši drahí, roky plynú, ubieha čas a spomienka
na Vás ostáva stále v nás.
S vďakou, úctou a láskou spomína syn
MUDr. Ján Ondrášik s Ivicou-Máriou
a vnúčatami Andrea, Janka a Janko.

Keby sa dal vrátiť čas,
pohladiť Ťa a počuť Tvoj hlas.
Už nebije srdce, ktoré sme milovali.
Ochabli aj ruky, ktoré pre nás pracovali.
Bolesťou unavený si tíško zaspal
a tu si zanechal všetko, čo si mal rád a miloval.
Odišiel si od nás ako tichý sen,
nepovedal: „Zbohom, už neprídem“.
Dňa 20. 10. 2016 si so smútkom v srdci
pripomenieme 2. smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedko, brat,
švagor, priateľ,
Jurko KRÁLIK
S lásku spomína manželka, deti Katka a Miško
s rodinami a vnúčatá Julka, Erika, Lucka, Miško,
Simonka, rodina a priatelia. Spi sladko.

OPUSTILI NÁS

Aurélia ŠIMALIAKOVÁ
Tibor TOMAŠEC
Jozef NOVOTNÝ
Justín HRUBÝ
Sidónia HOLÚBKOVÁ
Zdenka CHORVÁTOVÁ
Mária KOBANOVÁ
Miroslav VLČEK

†
†
†
†
†
†
†
†

65 rokov
75 rokov
94 rokov
76 rokov
71 rokov
69 rokov
56 rokov
37 rokov

NARODENIE DETÍ
Ema Minarčinová,
Ondrej Jakubík,
Timotej Pokrivka,
Adela Leštinská,
Ingrid Vlčková,
Filip Dubovský,
Kristína Chládková,
Olívia Janušová,
Matúš Miroslav Strapko,
Radovan Okuliar,
Daniel Majdák

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Aj keď si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ a vždy budeš s nami.
Dňa 14. 10. 2016 si pripomenieme 2. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Peter DUBOVSKÝ
S úctou a láskou spomína celá rodina.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Tam, kde nieto, ako Boh chcel, búrky ani mráz,
nie sú začiatky a nie sú konce a nemení sa čas,
tam odišiel dedko náš.
S láskou spomíname na
Róberta MIHU
Smútiaca rodina.

Tomáš Kubička a Ivana Birkusová
Karol Mlích a Stanislava Chmulíková
Tomáš Malik a Dominika Richtáriková
Marek Kopták a Monika Jarošová
Bc. Lukáš Sága a Bc. Veronika Kohutová
Miroslav Janouš a Marcela Valášková
Ľuboš Šupol a Simona Orieščiková

POĎAKOVANIE
„Zhodila som bremä, zanechala svet, môj drahý
Pane, vraciam sa späť.“
Dňa 15. 8. 2016 vo veku 93 rokov zomrela naša
drahá mamička, stará mama, prastará mama
Agnesa RAČKOVÁ
Tíško si odišla, no v našich srdciach ostaneš
navždy. Kto ste ju poznali, venujte jej modlitbu
a tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Zvesti

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s našou milovanou
manželkou, matkou, babkou, sestrou
Sidóniou HOLÚBKOVOU z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorá nás opustila dňa 12. 9. 2016 vo veku
71 rokov.
Smútiaca rodina.
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Správne znenie tajničky z čísla 9/2016 znie:
„…tak je tu niečo, čo miluje.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Adriána Červencová, Clementisova 1350, KNM – 6,00 €, 2. Bronislava Púčeková, Sládkovičova 1232, KNM
opart, Aim,
engoba,
pulec

kilovolt
(zn.)

české
mesto

– 5,00 €, 3. Zuzana Berešíková, Dolný
Vadičov 67 – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa
v aktuál
nom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie taj-

nevyťahoval meč

starena
(zdrob.)

keď

severský
náš
jeleňovitý historický
cicavec
kraj

ničky z čísla 10/2016 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. 2016.

obyvateľ
Kansasu

dvojhláska
štátny
(skr.)

1. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

2. časť
útok (kniž.)
tajničky

umelé
vlákno

náčrepok
omotá

tým
smerom
žubrienka,
po česky

spôsobovala bolesť
tlčenie
vonkajšok
(zried.)
český zbormajster

optické
umenie

Národná
galéria
Nem. dem.
republika

bola
nútená

vzácna
tekutina

Teodora
(dom.)

október
(skr.)
okrem
iného

patriaci
Olinke
3. časť
tajničky
European
Council
(skr.)

astát
(zn.)

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Seume: Keby každý dostal toľko, koľko si zaslúži, …
dokončenie v tajničke krížovky
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 9/2016 znie: „polárnik“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Klára Ivánková, Nám.
slobody 164, 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. 2016. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na
adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM
alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do
20. 10. 2016, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

P
P
P
P
P
P
P
P
P

1. Obyvateľka Poľska.
2. Hlavné mesto Česka.
3. Nožná páka.
4. Rovina.
5. Bývanie niekde.
6. Oproti.
7. Námorný lupič.
8. Pre tú príčinu.
9. Citový zážitok.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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(pokračovanie zo str. 1)
Podala fantastický výkon, keď porazila aj
aktuálnu favoritku a držiteľku striebornej
medaile z nedávnych majstrovstiev sveta
v klasickom orientačnom behu Bielorusku Anastaziu Denisovu. Nad jej sily bola
len ďalšia klasická orientačná bežkyňa
Michaela Omová z Českej republiky, tak
Janka hneď na úvod majstrovstiev vybojovala pre Slovensko striebornú medailu.
Juniorka Katka Košutová obsadila solídne
11. miesto. V hlavnej mužskej kategórii
nás reprezentovali dvaja členovia z ROB
klubu KYSUCA. Martin Tomaščin obsadil
16. priečku a hneď za ním aj Martin Košut
17. priečku.
Nasledujúci deň sme v disciplíne šprint čakali opäť medaile, pretože Katarína Košutová je úradujúca juniorská majsterka Eu-

rópy. Ani v hlavnej mužskej kategórii sme
neboli bez šance, pretože Jakub Kuriak aj
Martin Košut už patria do svetovej TOP
desiatky v tejto disciplíne. No v nabitej svetovej konkurencii sme na medailu
nedosiahli, keď Katarína skončila na deviatom mieste a takisto aj Martin Košut
a Jakub Kuriak skončili na 9. resp.
10. mieste. Vo veteránskej kategórii nad
50 rokov najlepšie umiestnenie dosiahol
tréner Ján Košut, keď obsadil 6. miesto.
V šprinte bojovali pretekári z 33 krajín celého sveta!
Nasledoval deň voľna, a potom nás už čakali klasické disciplíny, a to pretek v pásme 80 m a v pásme 2 m. Najlepší výsledok
v preteku v pásme 80 m dosiahla Katka, keď
skončila na 7. mieste. Janka Macinská obsadila 11. miesto v nabitej ženskej kategórii

a v mužskej kategórii bol Jakub Kuriak na
12. mieste.
Posledný deň pretekov v pásme 2 m nás čakal
najzložitejší terén a naviac aj teplota dosahovala 30 stupňov. No pre Slovensko priniesol
tento horúci deň najcennejší kov, ktorým
všetkých prekvapila Janka Macinská a definitívne sa zaradila medzi absolútnu svetovú špičku. Tento úspešný deň ešte zavŕšila
Katka Košutová ziskom už svojej druhej
striebornej medaily z Majstrovstiev sveta v rádio-orientačnom behu. Tak sme si aj
v záverečný deň mohli vychutnať úspech pri
slovenskej národnej hymne. Janka Macinská
ziskom striebra a titulu Majsterky sveta
patrila zároveň medzi najúspešnejšie ženy
celých majstrovstiev. Kysuckí robkári tak
potvrdili, že sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej reprezentácie, na ktorú sa môže Slovensko vždy spoľahnúť.
FOX

Letný judo tábor

Judo tréningy na tatami pozostávali, ako
to už býva zvykom,
z množstva hier, pri
ktorých detváky ani netušili, ako dobre si tie
svoje svalíky ponamáhali. Po hrách na rozcvičenie prišlo na rad
zdokonaľovanie techník vo dvojiciach. Tréningy sa prelínali s aktivitami pod holým
nebom. Na bicykloch, ktoré tvorili povinnú
výbavu účastníkov, sme sa vozili po okolí:
do jaskyne Mažarná v Gaderskej doline,

za koníkmi na Ranč Amadeus vo Valentove a vyšliapali sme až priamo na hrad
Blatnica.
V areáli sú dva bazény, ktorých svieža voda padla po
judo tréningoch ako balzam.
Či už to bolo bezuzdné šantenie vo vode
alebo organizované vodné pólo, voda bola
fajn. Tento rok sme si vyskúšali aj streľbu
z luku. Na rozlúčku sme si pripravili opekačku.
Stanislav Kuchár

Medzitým sa pridali ďalší štyria účastníci z Rudinskej. Pokračovali sme z Nesluše smerom do
obce Rudinská, kde sme sa po odbočke do Tarabovcov a Čambalovcov zastavili v malom obchodíku na doplnenie tekutín, sladkostí a potravín. Potom hybaj ďalej smerom na modrú
turistickú značku pod Závršie. Tu sme sa stretli
s podpornou skupinou, ktorá vyrazila z Rudinskej (O. Baranek, J. Mikovčak, F. Obšivan
a predseda F. Žabka). Opustili sme túto skupinu a pokračovali ponad Divinu, Ľalinok okolo
Rochovice cez Červené, kde sa nám mal naskytnúť fantastický výhľad na všetky svetové
strany. No smola, všetko bolo v opare a hmle.
Pomaly sme zišli do Považského Chlmca a postupne do Budatína na prvú občerstvovačku po
27. km. Tu sa k nám pridal ďalší turista P. Balek
a svoje putovanie tu ukončila S. Lisková. S plnými bruchami sa nám veľmi ťažko rozbiehali
naše nosiče – nohy, na smer Zástranie a ďalej
ponad sedlo Kotrčiná Lúčka a postupne zbehli
do H. Vadičova na 40. km na druhú občerstvovačku. Tu v Pizzerii LIVIA sme si pochutnali
na chlebe s oškvarkovou masťou a cibuľou. Tu
trasu ukončili Ľ. Galvánek, M. Veselý a P. Šotkovský.

Ostatní pozbierali všetky sily, zrovnali si to
v hlave, čo ich ešte čaká, teda vyše 400 m prevýšenia do sedla pod Ľadonhorou a potom cez
Steny smer Kysuca, okolo pomníka vyhorenia
mesta do vytúženého cieľa v KNM na námestí. Postupne do cieľa došli M. Koleno, M. Kubatka, L. Bieleš, Z. Pekárková a B. Galvánek.
S poslednou skupinou okolo 20,15 hod. prišiel
P. Machala, M. Jakubiková, Ľ. Kubánek, P. Balek a T. Bráciník. V rýchlom občerstvení v Záseku čakala 3. občerstvovačka – klobása, horčica
a pivo zadarmo. Tu tiež čakala časť účastníkov
na čele s predsedom ŠKT KNM F. Žabkom
a F. Obšivanom. Všetci nás vítali a gratulovali
k absolvovaniu celej 50-tky s prevýšením okolo 1 880 m, čo v prepočte znamená cca 69 km
po rovine. Pomohol nám aj M. Mazúr, ktorý
ráno prešiel z KNM do Kotrčinej Lúčky a späť
do KNM, no a potom čakal na všetkých účastníkov. Každému účastníkovi zavesil na krk
malú magnetku s logom 50-tky. Za výkon všetkým nielen 50-károm, ale aj 15, 25, 40-károm,
poďakoval aj organizátor T. Bráciník, veď každý šliapal podľa svojich síl a možností, bol to
osobný úspech každého jednotlivca.
Teodor Bráciník

Najlepšia žena a juniorka na svete je z Kysúc

Mladí džudisti z klubu Judo San KNM sa
v dňoch 20. – 27. augusta zúčastnili letného Judo tábora v Mošovciach v športovom
areáli Drienok. Stretli sa tu s kamarátmi
z celého stredného i východného Slovenska. Každý deň, ako správne zocelení bojovníci, začínali rannou rozcvičkou v tráve,
naboso. Ani by ste neverili, ako dokáže ranná rosa nabudiť zmysly a pripraviť na deň
plný aktivít.

Spomienková turistika
Športklub turistiky KNM usporiadal v sobotu
6. 8. už 6. ročník Spomienkovej dolnokysuckej
50-tky na počesť všetkých turistov a priateľov
turistiky, ktorí už nie sú medzi nami. Ranné počasie sa ukazovalo veľmi nepriaznivé.
Po nočnom daždi všetky hory dookola, ako sa
hovorí, fajčili – odparovali sa, ako keby vyšli
z horúceho kúpeľa. Štart sa uskutočnil ráno
o 6.00 h. z vlakovej stanice v KNM. Napriek
tomu sa na štart postavilo 13 statočných účastníkov, ktorí si verili.
Po prezentácii sa uskutočnil príhovor organizátora T. Bráciníka ohľadom organizácie celej
trasy. Potom minúta ticha za tých, čo nie sú už
medzi nami a robia nám strážnych anjelov na
našich potulkách po horách a dolinách. Postupovali sme smerom do miestnej chatovej časti
Škorčie, ďalej ku krížu pod Táborom, kde bola
prvá prestávka a každý sa niečím posilnil, veď
sme boli už na 8. km. Pri kríži sme na počesť
a pamiatku našich bývalých kamarátov zapálili
symbolickú sviečku. Potom ďalej na vrchol Tábora, kde nás privítala pekná rozhľadňa. Ďalej
sme smerovali cez Majtánky do centra Nesluše.
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1. 9. – 31. 5. 2017
Mestská knižnica KNM
Čítame o sto 6
3. ročník súťaže pre žiakov základných škôl
a celé triedy. Zbierajte body pri návšteve
knižnice počas celého školského roka a vyhrajte zaujímavú cenu.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. – 31. 10. 2016
Mestská knižnica KNM
Tešíme sa do knižnice
Pri príležitosti Roku čitateľskej gramotnosti vyhlasuje knižnica výtvarnú súťaž.
Zapojiť sa môžu žiaci ZŠ, ktorí nakreslia
svoju obľúbenú knihu, budovu mestskej
knižnice, seba ako čítajú knihy, obľúbeného knižného hrdinu a veľa iného. Čakajú
na vás pekné odmeny.
4. 10. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Nízkotučný život (nejem, nežijem, nemilujem)
Hra sa odohráva v redukčnom sanatóriu
so sprísnenou kontrolou tukov, glycidov
a mastných kyselín. Stretávajú sa v ňom
tri ženy. Tri osobné príbehy troch nešťastných žien sa stávajú širšou výpoveďou
o dnešnom Slovensku a predovšetkým
o jeho „nízkotučnej“ morálke, citoch a viere.
Autor a réžia: Viliam Klimáček
Hrajú: Petra Polnišová,
Darina Abrahámová, Anikó Vargová,
Zuzana Šebová, Viktor Horján
Vstupné: 17 € (predpredaj v DK 14 €)
6. 10. 2016
Nábrežie rieky Kysuca
Deň chôdze
CVČ KNM pozýva na 2. ročník podujatia pre
deti MŠ a SŠ pri príležitosti Svetového dňa
chôdze a Európskeho týždňa športu. Uskutoční sa len v prípade priaznivého počasia.
8. 10. 2016, 7.00 h.
Vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
Tradičné rybárske preteky v love pstruha
dúhového pre dospelých aj deti. Prezentácia o 7,00 h. Organizuje Miestna organizácia SRZ, ktorá pozýva na preteky všetkých
svojich členov a takisto všetkých záujemcov a podporovateľov rybárov.
Štartovné: 5 €, deti zdarma

9. 10. 2016
Vysoké Tatry z Poľska
Turistika na Svinicu.
9. 10. 2016, 14.00 h.
Dom kultúry
Senior párty
Tanečná zábava s kultúrnym programom
pre seniorov, hrať bude Štefan Belák.
Vstupné: 5 € (v cene večera)
9. 10. 2016, 14.00 h.
Šarkaniáda
6. ročník mestskej šarkaniády. Súťaž v púšťaní šarkanov, ktorá sa uskutoční na lúke
pri STK za priaznivého počasia. Organizuje
CVČ KNM.
13. 10. 2016, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
Žena roka 2015
Slávnostné
vyhodnotenie ankety Žena roka
2015, ktorú usporiadala
ÚŽS v spolupráci s MKŠS.
V
programe
vystúpi
Niagara Tínedžer, žiaci
ZUŠ KNM a iní.
vstup: voľný
16. 10. 2016
Ukončenie letnej turistickej sezóny
Výstup na Javorníky, Vojtov vrch, kde sa
bude konať 10. ročník ukončenia letnej turistickej sezóny.
16.10. 2016, 7.00 - 17.30 h.
Roháčske plesá
CVČ KNM pozýva členov krúžkov, rodičov a ostatných priaznivcov prírody na turistický výlet.
Poplatok: 8 € (prihlásenie do 10. 10.)

22. 10. 2016
Pomoc značkárom
Prechádzka Kysuckými Beskydami a Kysuckou vrchovinou a značkovanie turistických
ciest a chodníkov. Organizuje Športklub
turistiky KNM.
24. 10. – 14. 11. 2016
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava výherných výtvarných prác detí
a žiakov 31. ročníka celoslovenskej súťaže
Vesmír očami detí.
28. 10. 2016, 18.00 h.
Mestská knižnica KNM
Strašidelné čítanie
Strašidelné čítanie pre všetky nebojácne
deti doplnené hrôzostrašnými hrami. Môžete prísť aj v desivých kostýmoch. Bližšie
informácie o možnosti účasti u knihovníčky v mestskej knižnici.
29. 10. 2016
Chodníkom Viliama Galvánka
Vydajte sa Chodníkom Viliama Galvánka na Javorníky. 4. ročník organizuje
Športklub turistiky KNM.
30. – 31. 10.2016
CVČ KNM
Halloweenska partička
Pre malých i väčších krúžkarov 4. ročník
Halloweenskej partičky počas jesenných
prázdnin. V programe bude halloweenska
dielnička, večer svetielok, sprievod strašidiel po meste, noc plná záhad, veselých
a napínavých príbehov, kolektívne hry
a súťaže a ďalšie prekvapenia.
Prihlásenie: v CVČ KNM

20. 10. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Kortina
V rámci mesiaca úcty k starším pripravilo
MKŠS
KNM
koncert
hudobnej skupiny
Kortina.
Vstupné: 7 €
(predpredaj
DK)
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