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Program eTwinning
Je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+, predstavuje spoluprácu škôl, žiakov a učiteľov
z rôznych krajín Európy, na spoločných projektoch. Aj v školskom roku
2016/17 na ZŠ Nábrežnej pokračuje
e-twinningový projekt s partnerskými
školami z Jablunkova s názvom Žijeme na Trojmedzí. Okrem spoločnej
návštevy poľského Osvienčimu sú súčasťou spolupráce aj športové súťaže,
vianočný koncert, či tvorivé dielne.
Hoci e-twinning je najmä o spolupráci
na diaľku, vďaka blízkosti troch škôl

viac na str. 5

DREAMSky oslavujú
päťročnicu

Dňa 25. 9. 2016 sa kultúrny dom
v Zázrivej ozýval výkonmi speváckych
skupín, ľudových hudieb, inštrumentalistov a spevákov sólistov na krajskej
súťažnej prehliadke hudobného folklóru dospelých „Stretnutie s piesňou.“
V kategórii speváckych skupín náš
okres úspešne reprezentovala so svadobnými piesňami spevácka skupina
Vajčovky. Členky skupiny pochádzajú
z Vadičovskej doliny, no pracujú pod

Tanečný súbor DREAMS načal v týchto
dňoch už svoju šiestu sezónu. V súčasnosti má súbor 68 členiek vo veku od
4 do 18 rokov a sú rozdelené do troch
skupín. Ich činnosť zastrešuje Centrum voľného času v KNM.
V uplynulej sezóne sa dievčatá zúčastnili 6 súťaží, z toho štyri sa uskutočnili
na Slovensku, jedna v Českej republike
a ďalšia, Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe, v Chorvátsku. Celkovo
získali dievčatá na týchto súťažiach
10 zlatých medailí, 14 strieborných
a 6 bronzových umiestnení. Na Majstrovstvách Slovenska v Malackách

viac na str. 6

viac na str. 11

So zlatom v hrdle

i
PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO
Na prvý pokus lov na líšky v našom meste
avizovaný na deň 16. 10. nevyšiel. Treba
ale pripomenúť, že poľovníci líšku spozorovali aj po nej trikrát brokovnicou vystrelili v blízkosti budovy Stanice technickej
kontroly, ale neboli si istí, či ju zasiahli,
pretože sa im stratila v blízkom kroví.
S predsedom poľovníckeho združenia sme
sa dohodli, že budeme v nasledujúcom období v takýchto poľovačkách pokračovať,
keďže všetci vieme, že líšok je v našom
meste dosť. Samozrejme, občanov mesta
budeme o tomto včas informovať.

MESTO INFORMUJE

Už som viackrát písal o aktivitách dobrovoľných hasičov v KNM, ale nespomenul
som dobrovoľných hasičov v miestnej časti
Oškerda. Treba povedať, že muži v tejto or-

ganizácii sú v poslednom období dosť pasívni, ale o to aktívnejšie sú dievčatá tohto
DHZ (družstvo žien), ktoré odštartovalo
svoju činnosť len v tomto roku a už dosiahli veľmi dobré výsledky v hasičskom športe
zásluhou svojho veliteľa Milana Gazdíka,
ktorý ich zodpovedne pripravuje na každý
turnaj. Tento rok sa zúčastnili až na 40 súťažiach, ale čo je dôležité 11-krát priviezli
domov víťaznú trofej, 6-krát skončili na
druhom mieste a 3-krát obsadili tretie
miesto. Naposledy zvíťazili na turnaji dňa
15. 10. 2016 v Turčianskych Tepliciach.
Treba povedať, že zvíťazili v silnej konkurencii medzi 17 ženskými družstvami.
Tréner a veliteľ v jednej osobe Milan Gazdík dokonca postavil do súťaže aj ženskú
rezervu (B –družstvo Oškerdy), ktorá obsadila 4. miesto.
Keďže na začiatku novembra očakávame,
ako každý rok, výrazne vyššiu návštevu
cintorínov (Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých) v porovnaní s iným
obdobím roka, spomeniem, že v minulom
roku pracovníci našej príspevkovej organizácie Údržba mesta obnovili chodníky
kamienkovým povrchom TOP STONE
na starom cintoríne v KNM smerom od
Domu smútku ku schodom, ktoré vedú na
nový cintorín. V tomto roku pokračova-

Divadelný súbor DiDeRo má už 30 rokov
„Divadlo nás všetkých spája a robí nás lepšími.“ Túto myšlienku nenapísal žiadny
svetoznámy umelec, ale člen divadelného
súboru DiDeRo na jednej zo skúšok. Posledný septembrový deň patrili dosky Domu
kultúry v KNM práve Divadlu detských
rozprávok,
ktoré
oslavovalo 30. výročie svojho založenia.
Súbor si od roku
1986 prešiel niekoľkými generačnými
výmenami, desiatkami hier a množstvom
úspechov,
pričom
nechýbali ani vystúpenia v zahraničí.
Mnohé inscenácie
znázorňovali práve to, čo deti vo veku od 7
do 15 rokov najčastejšie trápi: priateľstvo,
láska, sklamania v rodine či v škole. Azda
najväčší úspech zožala hra Bohatstvo v starom dome, ktorá priniesla súboru 1. miesto

na celoslovenskej súťaži. Pri príležitosti
okrúhleho výročia divadelníci pod vedením
Pavla Záteka oprášili predstavenie Funny
Time zobrazujúce súčasný detský svet. Kolektívne hry a čítanie kníh sa dostávajú do

úzadia, mladí radšej uprednostňujú výdobytky modernej techniky.
Medzi pozvanými hosťami nemohli chýbať
osoby, ktoré režisérovi Pavlovi Zátekovi
doposiaľ najviac pomohli. Na svojho kedysi

li v budovaní chodníkov v urnovom háji.
Pred položením tohto povrchu, ktorý sa
realizoval dodávateľsky, museli najskôr
vybudovať betónový povrch, na ktorý sa
aplikoval kamienkový povrch TOP STONE. Vytýčenie chodníkov, výkopové práce
a betónovanie realizovali sami zamestnanci Údržby mesta vo vlastnej réžii za pomoci zamestnancov stavebnej skupiny. Okolie
chodníkov vyložili ozdobným kameňom.
Pozostalí príbuzní budú mať tento rok už
kvalitatívne lepší prístup k urnám svojich
zosnulých. Okrem chodníkov dodávateľská firma aplikovala kamienkový povrch
aj na schody a vstupnú plošinku do Domu
smútku a tiež na schody k bočným dverám,
ktoré vedú ku kancelárii správcu cintorína
a k rozlúčkovej miestnosti s chladiarenským zariadením. V čase písania týchto
riadkov sa ešte realizujú posledné úpravy
(dosypanie hliny, výsadba tráv), aby bolo
všetko ukončené do dňa pamiatky na našich zosnulých.

žiaka sa prišiel pozrieť aj Dušan Čuntala.
Práve pod jeho vedením si jeden z najznámejších kysuckých režisérov vytvoril
svoj vzťah k divadlu. Pogratulovať súboru

DiDeRo k okrúhlemu veku prišli dokonca
aj divadelné odborníčky z Ostravy. V hľadisku taktiež sedeli herci z predošlých dideráckych generácií. Ako sa sami vyjadrili,
pôsobenie v súbore pre nich znamenalo
viac ako len zaplnenie voľného času, bola
to pre nich skvelá životná skúsenosť. Komunikatívnosť, väčšia sebaistota a zdravé
sebavedomie, to všetko sú kvality, ktoré
herec vystupovaním na javisku získava.
Dominika Chrastová
foto: MKŠS
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Oznámenie prednostu Okresného úradu
Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky cesty I. triedy I/18 v obci Strečno. Na
základe doteraz dostupných informácií od
účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánova-

Dni čistoty mesta – zber
elektroodpadu
Mesto KNM v spolupráci s firmou T + T, a. s.,
Žilina organizuje v dňoch 2. – 11. 11. 2016
Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude
možné likvidovať elektroodpad (televízory,
práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče),
batérie, akumulátory a odpady s obsahom
škodlivín (staré farby…), nie komunálny
odpad! Na zvoz elektroodpadu bude pristavený veľkokapacitný kontajner označený
firmou T+T, a. s.

nie a sanáciu skalného brala v obci Strečno
a prijatých záverov z porady, informujeme
verejnosť o plánovanej úplnej uzávierke cesty
pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania
I. etapy sanačných prác na skalnom brale.
Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od
5. novembra 2016 do 18. decembra 2016,

sedem po sebe idúcich víkendov od soboty
ráno 8,00 hod. do nedele večer 16,00 hod.
Motoristická verejnosť bude počas úplnej
uzávierky využívať obchádzkové trasy. Komunikácie sú označené dopravnými značkami.
Mgr. Michal Lavrík

Umiestnenie kontajnera:
od 10,00 do 17,00 hod.
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
2. 11. 2016
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s. r. o.)
3. 11. 2016
Ul. Hviezdoslavova (kino) 4. 11. 2016
od 10,00 do 13,00 hod.
ZŠ Dolinský potok 5. 11. 2016
od 14,00 do 17,00 hod.
Dubie 5. 11. 2016
Kamence (predajňa Perla) 7. 11. 2016

Kamence (predajňa Jednota) 8. 11. 2016
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 9. 11. 2016
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
10. 11. 2016
Oškerda (Dom kultúry) 11. 11. 2016

Platnosť Kultúrnych poukazov končí
Dňa 11. 11. 2016 končí platnosť Kultúrnych poukazov 2016, ktoré tento rok získali žiaci a pedagógovia na úhradu kultúrnych podujatí. V knižnici ich môžete využiť

Seniori na INTER NOSE
V mesiaci september sa seniori zo Senior
Klubu 75 v spolupráci s Nadáciou Krajina
harmónie v Žiline zúčastnili komunitného festivalu Medzi nami – Inter Nos.
Podujatie bolo venované deťom. Akciou
Spomienky na mladosť seniori pripravi-

Umenie okolo nás
Výzdoba administratívnej budovy
Druhým výtvarným dielom, ktoré vám
chcem v novej rubrike Zvestí KNM predstaviť, je monumentálna výzdoba administratívnej budovy bývalého závodu ZVL.
Na priečelí budovy, ktorú pravidelne mnohí z nás obchádzajú či už pri prechádzke,
ceste do práce alebo k lekárovi, je zobrazených päť postáv (foto na titulnej strane).
Ide o budovu na Kukučínovej ulici a často
si jej výzdobu v zhone ani nevšimneme.
Sgrafito vytvoril výtvarník Stanislav Bíroš
v roku 1956. Dielo zobrazuje výsledky práce – na ľavej strane je výsledkom práce robotníka a technika ložisko, vpravo je zobrazená mladá rodina (rodičia a dcéra).

Na mariáši 360 hráčov
Dňa 15. 10. 2016 sa v KNM v dome kultúry konal turnaj Slovenský pohár v mariáši.
Zápasov sa zúčastnilo 360 hráčov z 19 klubov z celého Slovenska. Najlepšie si počínal

Zvesti

na úhradu členského poplatku a služieb
a v MKŠS KNM na úhradu podujatí, ktoré
kultúrny stánok organizuje. Ak ste tak zatiaľ neurobili, ich hodnotu nenechajte preli pre deti
maľovanie
a kreslenie,
ktoré viedli
J. Hanzel,
M.
Bileš,
S. Luhový
a
prácu

Mesto žiada občanov, aby do pristaveného
veľkokapacitného kontajnera neukladali
iné druhy komunálnych odpadov.

padnúť. Naopak, podporte kultúru nášho
mesta.
Venujte nevyužité Kultúrne poukazy
do uvedeného termínu 11. 11. 2016. Knižnica ich využije na realizáciu projektu Záhrada knihomoľov.
s papierom, vystrihovanie a lepenie kvetov či vtákov viedli seniorky G. Verliková, M. Šmehylová,
A. Plutová, E. Tvrdá.
Milan Bileš

Sgrafito je grafická umelecká technika,
pri ktorej dielo vzniká vyškrabávaním do
viacvrstvovej omietky. Odškrabaním vrchnej omietky sa odkrýva spodná vrstva svetelne alebo farebne odlišná, čím sa vytvára
motív.
Akademický sochár profesor Stanislav
Bíroš sa narodil 12. 11. 1901 v Bytči. Študoval na Učiteľskom ústave v Štubnianskych Tepliciach. V štúdiu pokračoval v Leviciach a od roku 1921 v Prahe na Vysokej
škole umelecko-priemyselnej v odbore sochárstvo. Tu sa stretával s ďalšími rodákmi
Ľ. Fullom, M. A. Bazovským a J. Alexym.
Po návrate sa však živil ako pedagóg v Bytči, Turčianskych Tepliciach, Kláštore pod
Znievom a Žiline. Vlastnej sochárskej práci sa začal venovať po vojne. Prevažnú časť

jeho práce nájdete na severozápadnom
Slovensku, ale jeho diela sú aj v Prahe, Bratislave či Uhorskom Brode, kde je originál
sochy J. A. Komenského, ktorá sa rozmnožená nachádza takmer v každej škole. Venoval sa maľbe i kresbe, knižnej grafike,
sochárstvu, portrétnej plastike, reliéfu,
pamätným tabuliam, plaketám, medailám
a tiež monumentálnemu prejavu v architektúre. Zaujímal sa o kultúrno-spoločenský život v Žiline a Bytči, založil výtvarný
odbor ZUŠ v Bytči, kde i učil, zúčastňoval sa
celoslovenských výstav, súťaží, bol členom
TVARu a neskôr výboru Zväzu slovenských
výtvarných umelcov. Zomrel 17. septembra
1983.
D. Š.

Vladimír Šimačík z Lopašova. Na druhom
mieste skončil Peter Ševec z B. Bystrice,
tretiu priečku obsadil Bratislavčan Roman
Vavrík. Najlepšie umiestneným hráčom
z KNM bol Vladimír Sýkora na 32. mieste,
len dve miesta za ním skončil Pavol Kordek.

V prvej stovke sa tiež umiestnili Kysučania
Jozef Ondrušek (54.) a Jozef Vnuk (72.).
Poďakovanie za úspešný priebeh podujatia
patrí Mestu KNM a organizátorovi Mariášovému klubu KNM.
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Uzávierka cesty v obci
Strečno
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ECHO MESIACA

SPRAVODAJSTVO

Šok pre vlastníkov bytov
Nepríjemný šok zažili vlastníci bytov
a nebytových priestorov domu č. 834 na
Ul. Kollárovej v KNM od svojho správcu KYSUCA, s. r. o., v zastúpení konateľky Dany K. a zamestnanca správy bytov
Pavla K. Dňa 18. 10. 2016 o 15,30 hod.
bola zvolaná schôdza vlastníkov bytov
a nebytových priestorov (ďalej len „vlastníci“), o ktorú požiadala štvrtina vlastníkov svojho správcu, ktorým je spoločnosť
KYSUCA, s. r. o., KNM. Predmetom prerokovania na schôdzi malo byť vypovedanie
zmluvy o výkone správy, vykonanie opráv
a riešenie havarijného stavu. V stanovený
čas bolo prítomných 6 vlastníkov z celkového počtu 18. Na to konateľka spoločnosti p. Dana K. otvorila a zároveň ukončila
schôdzu bez prerokovania programu a bez

čakania zákonom stanovenej lehoty 1 hodina od oznámeného začatia schôdze vlastníkov. V čase 15,40 hod. sa v budove správcu
už nachádzala dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov – 13 vlastníkov.
Následne vlastníci po prvýkrát vyzvali
konateľku spoločnosti, aby pokračovala
v schôdzi vlastníkov a neporušovala ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov. Odpoveď
na apelovanie vlastníkov bolo, že „nebude
čakať, jej čas je drahocenný.“ Opätovne,
po druhýkrát, pristúpili k vyzvaniu na pokračovanie schôdze, pričom im bola daná
odpoveď, že správca nemá povinnosť čakať
a je to problém vlastníkov, že neprišli, čo
samozrejme nie je pravda!
To, čo nasledovalo potom, nikto však
z vlastníkov nečakal, zamestnanec správcu
p. Pavol K. vyhodil vlastníkov zo zasadačky

Na Dni otvorených dverí i strukoviny
Dňa 11. 10. sme na Strednej odbornej škole strojníckej v KNM počas Dňa otvorených
dverí privítali žiakov z okolitých základných
škôl. Počas tohto dňa sme ukázali žiakom,
ako prebieha štúdium na škole, ktorá je zameraná na strojárstvo, elektrotechniku,
umelecké spracovanie kovov, techniku administratívy a poľnohospodárstvo. Návštevníci
si mohli prezrieť odborné učebne, vyskúšať rôzne cvičenia, programovanie, nácvik
zručností v rôznych profesiách v dielni SOŠ.
Na DOD sa prezentovalo aj šesť partnerských
firiem, ktoré návštevníkov zaujali, boli to

SCHAFFLER Kysuce spol. s r. o., KIA Motors
Slovakia, s. r. o., OMNIA KLF, a. s. a KINEX
BEARINGS, a. s., Scheidt[&]Bachmann Slovensko, s. r. o. a NN Slovakia, s. r. o.
Jednou zo sprievodných aktivít DOD bolo
poukázať aj na to, že rok 2016 bol valným
zhromaždením OSN vyhlásený za Medzinárodný rok strukovín so sloganom:
„Výživné zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť,“ pretože strukoviny predstavujú
životne dôležité rastliny z pohľadu potravinovej bezpečnosti širokých vrstiev obyvateľstva a môžu výrazne pomôcť zdraviu

správcu, že zamyká a že vlastníkov zamkne,
ak neodídu. Neuveriteľná arogancia k starším ľuďom, ktorí aj napriek svojmu veku sa
dostavili do sídla spoločnosti a mali záujem
riešiť potrebné veci v dome ako aj zotrvanie v zmluvnom vzťahu s týmto správcom.
Prístup správcu bol veľmi neprofesionálny
a v rozpore so zákonom č. 182/1993 Z. z.
Hodinu po začatí schôdze sme mohli hlasovať o všetkých bodoch, ale očividne konateľke spoločnosti nevyhovovalo, že vlastníci sú uznášania schopní vo všetkých
bodoch programu vrátane vypovedania
zmluvy o výkone správy.
Týmto správaním zo strany konateľky
a zamestnanca správcu sa vlastníci utvrdli, že vypovedanie zmluvy o výkone správy
je správny krok. Len nevedia, aké „ďalšie
netradičné prekážky im budú klásť pod
nohy.“
vlastníci domu č. 834
ľudí, najmä v boji proti hladu a podvýžive.
A práve z tohto dôvodu sme nachystali pre
návštevníkov ochutnávku v kotli uvarenej
fazuľovice a rôznych strukovinových nátierok a sladkých koláčikov.
Poďakovanie za príspevky ku prezentácii
školy patrí pani Šamajovej z UNI-CON Kysuce – Farma Raková a pánovi Caletkovi
z Mäsovýroby Caletka v KNM. O vydarenom Dni otvorených dverí svedčí aj vysoký
počet návštevníkov, a to 490 žiakov v sprievode svojich pedagógov alebo rodičov.
Ing. Alena Cinková

Cestovný poriadok ŽSR je platný od 11. 12. 2016

Policajti v škôlke
Vďaka spolupráci s CVČ a p. Kafčákovou navštívili MŠ Litovelská dopravní policajti npráp. Mgr. J. Klieštik a npráp. D. Privara, ktorí vysvetlili deťom pravidlá bezpečného správania sa na ceste i na chodníku. Škôlkarom pripomenuli, ako sa majú správať, keď sú účastníkmi
cestnej premávky ako cyklisti, že nesmú zabudnúť na prilbu, chrániče
a dali deťom
ešte veľa užitočných rád.
Ďalej im priblížili rôzne
situácie, učili,
ako na ne reagovať. Deti
pozorne počúvali a v besede
im kládli zaujímavé otázky.
Na záver škôlkari porozprávali ujom policajtom aj svoje zážitky z ciest. Chlapci si
zvedavo prezerali uniformy a nejeden z nich si v duchu hovoril: „Aj ja
budem policajtom.“ Ďakujeme.
Jana Vlčková a Dáša Škulcová
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8:33
9:01
9:13
10:25
10:33
11:01
11:13
11:34
12:37
13:01
13:13
13:26
13:35
14:01
14:13
15:01
15:13
16:01
16:13
16:25
16:33
17:01
17:13
17:26
17:35
18:10
18:01
18:13
18:25
18:33
19:01
19:13
19:17
19:37
20:01
20:13
21:01
21:13
21:26
21:35

Pozn.
LeoEx/H
RegioJ/H
r
x, C
F
r, H
r
r, G
RegioJ/G
r
6, +, F
r
r
r, 5
x, 7, H
r
LeoEx/G
RegioJ/G
x, C
r, 1–5, 7

Žilina
0:42
1:34
2:30
4:48
5:48
6:25
6:48
7:08
7:27
7:20
8:30
8:48
10:25
10:48
11:08
11:27
11:48
12:48
13:48
14:20
14:25
14:29
14:48
15:27
15:48
16:48
17:53
17:57
18.48
19:27
20:48
21:48
22:48

pracovné dni
nejde 24. 12. – 8. 1
nejde 26. 12.; 15. –.17. 4.; 1. a 8. 5; 6. 7.; 18. 11.
ide v x, nejde 24. 12. – 8. 1.; 1. 7. – 3. 9.

Smer Čadca
KNM
Čadca
Pozn.
1:04
RegioJ/H
1:59
r
2:51
LeoEx/H
5:01
5:26
x,6, +
6:01
6:26
x, C
6:35
6:52
r, 1–6,D
7:01
7:26
7:30
RegioJ/H
7:37
7:52
r
7:41
8:06
F
8:51
LeoEx/H
9:01
9:26
10:35
10:52
r
11:01
11:26
11:30
RegioJ/H
11:37
11:52
r
12:01
12:26
13:01
13:26
14:01
14:26
14:42
r, 7
14:35
14:52
r
14:42
15:07
F
15:01
15:26
x, 6, +
15:37
15:52
r
16:01
16:26
17:01
17:26
18:16
r, G
18:10
18:35
x, 7, G
19:01
19:26
19:37
19:52
r, G
21:01
21:26
22:01
22:26
x, C
23:01
23:26
r
rýchlik
+
sviatky
G
nejde 24., 25., 31. 12
H
nejde 25. a 26. 12.; 1. 1
1–7 dni v týždni
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SOŠ strojnícka
Dňa 26. septembra prebiehalo vyučovanie
cudzích jazykov v Strednej odbornej škole
strojníckej v KNM netradičným spôsobom.
Klasické drilovanie gramatiky a novej slovnej zásoby bolo v tento deň tabu. Učitelia
anglického jazyka Mgr. Ingrida Backová,
Mgr. Eva Bolíková, Mgr. Miroslava Mravcová
a Ing. Milan Rezetka, ako aj učitelia nemeckého jazyka Mgr. Edita Kormanová a Mgr. Viera
Marčanová, pripravili žiakom rôzne tvorivé
úlohy, kvízy či didaktické hry. V niektorých
triedach pracovali žiaci na preklade úryvkov
známych literárnych diel, iní spievali anglické
piesne alebo sa pustili do tvorby koláží, pričom kreativite sa žiakom v tento deň medze
nekládli. Kvízy v anglickom alebo v nemeckom
jazyku zamerané na európske jazyky, ich pôvod, vývin a delenie, umožnili žiakom overiť
si svoj všeobecný prehľad a niečo nové sa aj
naučiť. Príspevok do školského rozhlasu iba
podčiarkol význam učenia sa cudzích jazykov.
Práve ten chceli učitelia svojím zapojením sa
do tohto projektu Rady Európy, realizujúcemu
sa pravidelne od roku 2001, žiakom zdôrazniť.
Novinkou tohto ročníka bolo sprostredkovanie Európskeho jazykového portfólia 16+ žiakom, ktoré je praktickým prostriedkom pomoci, akýmsi sprievodcom učenia sa cudzích
jazykov, pričom zároveň prezentuje úroveň
znalostí jednotlivých cudzích jazykov. Otvára
žiakom nielen viacero možností uplatnenia
sa na trhu práce, ale pomáha im v samotnom
uvedomelom štúdiu cudzích jazykov, v lepšej
organizácii práce, orientácii vo svojich vedomostiach či zážitkoch a vedie ich tak k väčšej
sebareflexii.
Mgr. Edita Kormanová

Program eTwinning
(pokračovanie zo str. 1)
majú žiaci možnosť vycestovať, spoznávať
nové a porovnávať, čím si pestujú kritické
myslenie. Okrem celoškolského projektu sa
však bude e-twinningu venovať pozornosť
aj na hodinách anglického jazyka.

ZŠ Clementisova
Už niekoľko rokov sa žiaci zo ZŠ Clementisova
pravidelne zúčastňujú akcie venovanej štúdiu
cudzích jazykov. Inak tomu nebolo ani tento
rok. Štyridsaťpäť žiakov 6. – 9. ročníka navštívilo 26. septembra 2016
Bratislavu, kde
sa na Hviezdoslavovom námestí konalo
podujatie venované Európskemu dňu jazykov. Žiaci mohli
sledovať kultúrny program, v stánkoch jednotlivých krajín riešiť úlohy, hlavolamy, hádanky
a zbierať body, ktoré vymenili za malý darček.
Zároveň zisťovali, aké dôležité je v zjednotenej
Európe ovládať nie jeden, ale aspoň dva cudzie
jazyky. Popoludní navštívili najväčšiu putovnú
výstavu o astronautike, kozmonautike a objavovaní vesmíru Cosmos Discovery. Videli ruský
Sputnik, Lajku aj Gagarina. Nechýbali lunárne
programy Apollo ani ruský Lunochod. Spoznali
obrovský model americkej rakety Saturn a taktiež originál ruskej rakety Sojuz. Pestrá bola aj
prehliadka kozmických skafandrov. Pre našich
žiakov boli najzaujímavejšie a najpútavejšie
časti kozmických lodí a vesmírnych staníc alebo
riadiace stredisko v Houstone. Žiaci si mohli vyskúšať v interaktívnom Cosmos campe náročný
výcvik kozmonautov alebo 3D prechádzku po
Mesiaci.
Výstava obsahovala viac ako 200 originálnych
artefaktov z vesmírnych misií USA a bývalého
ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov, prechádzajúce modely orbitálnych staníc a unikátne dobové dokumenty.
ZŠ Clementisova v KNM

Keďže až do decembra predsedá naša krajina Európskej únii, zorganizovala Národná
služba pre elektronickú spoluprácu škôl
v Bratislave začiatkom októbra konferenciu Európa na Slovensku. Teší nás, že aj
ZŠ Nábrežná tu mala medzi 50 účastníkmi z 11 krajín Európy svoje zastúpenie. Je
jasné, že to bola výborná možnosť veľa sa

Okrem týchto aktivít prebiehala v školskom
rozhlase aj relácia o jazykoch. Pred každou
vyučovacou hodinou zaznel krátky príhovor
postupne v slovenčine, ruštine, nemčine a angličtine. Žiakom sa takýto deň veľmi páčil.
Boli aktívni, zapájali sa a za to boli aj odmenení. Veríme, že takto strávený deň bol aj vhodnou motiváciou k učeniu sa cudzích jazykov.
Žiakom sme ukázali, že pre život je nevyhnutné ovládať aspoň jeden cudzí jazyk.
Mgr. Lenka Ponechalová

dozvedieť a zažiť multikultúru na vlastnej
koži. Všetky výstupy z e-twinningových
projektov bude môcť verejnosť, rodičia
a všetci, ktorí majú záujem o prácu našich
detí, vidieť v TwinSpace priestore, do ktorého sa preklikajú cez webové sídlo školy.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

zásoby potravy. Vedia si vyrobiť
lietajúceho draka unášaného ujom
vetrom, ktorý brázdi zatiahnutú, ba
až tmavú oblohu. Deti si tiež zhotovili darček pre svojich starkých ako
prejav úcty pri príležitosti mesiaca
venovaného starým rodičom.
Vilma Kantoríková

Kúzelná jeseň
Aj v Školskom klube pri ZŠ Clementisova
si pripomíname toto obdobie, ktoré je najkrajšie
z celého roka. Stromy
hrajú farbami ako pestrofarebné kvety. Čaro
jesene dokážu oceniť
najmä deti. Poznajú zvieratká, ktoré si v tento čas
znášajú do svojich brlohov

Zvesti

ZŠ Dolinský potok
ZŠ Dolinský potok žila v duchu jazykov v piatok 30. septembra. Cez prestávky mali žiaci
možnosť nahliadnuť do krajín, ktorých jazyky sa učia v škole: anglický, nemecký a ruský
jazyk. Na chodbách boli pripravené stanovištia s informáciami o jednotlivých krajinách:
Anglicko – Škótsko – Írsko, Nemecko – Švajčiarsko a tiež Rusko. Žiaci plnili rôzne jednoduchšie i náročnejšie úlohy, skladali puzzle,
precvičovali si azbuku, kreslili obrázky, trénovali pozdravy, tvorili vety, učili sa frázy, mohli
si vyplniť kvíz či tajničku, nechať si pomaľovať tvár obrázkami európskych vlajok. Okrem
toho bolo pre nich pripravených aj veľa rôznych materiálov, pohľadníc, letákov a časopisov. Mohli si prečítať knihy, prelistovať slovníky, pohrať sa s mapou a pod.
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Európsky deň jazykov

Nízkotučný život tučnou
zábavou
Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Darina
Abrahámová, Anikó Vargová a Viktor Horján – to je pätica hercov z bratislavského
divadla GUnaGU, ktorá 4. októbra prilákala
divákov do Domu kultúry v KNM na predstavenie s názvom Nízkotučný život. Dej
sa odohráva v redukčnom sanatóriu, kde
sa pod dozorom prísnej vedúcej Miriam
(Z. Šebová) snažia tri ženy z rôznych príčin
schudnúť. Ako sa vôbec do sanatória dostali, zisťujeme aj prostredníctvom postavy
Viktora Horjána, ktorý hrá ich podvedomie. V prípade Anity (A. Vargová) vyjde
najavo, že ju najviac trápi stále nenapísaná
kniha a kariérny úpadok. Naopak, impulzívna Ingrid (D. Abrahámová) sa dokázala
z učiteľky v materskej škole vypracovať až
na poslankyňu, len ešte nikdy nenašla odvahu zapojiť sa do rozpravy a navyše bojuje s bulímiou. Kristu (P. Polnišová) kariéra
netrápi. Manžel jej dal jasne najavo, že

KULTÚRA

So zlatom v hrdle
(pokračovanie zo str. 1)
vedením Mgr. Janky Pavlusíkovej v CVČ
KNM. Krásny spevácky výkon a sviežosť
vystúpenia posunul dievčatá do zlatého

pokiaľ čo najskôr neschudne do tangáčov,
bude koniec. Ich vzťah sa však kvôli ešte
moletnejšej milenke skončil aj tak a Krista
ako predavačka v potravinách presne vedela, kde utopiť svoj žiaľ.
Zaujímavosťou je, že na scenári sa podieľali aj herci, ktorí si s režisérom Viliamom
Klimáčkom prešli v živote hneď niekoľkými
redukčnými obdobiami. Tri osobné príbehy
troch nešťastných žien spoločne dotvorili na širšiu výpoveď o dnešnom Slovensku a predovšetkým o jeho „nízkotučnej“
morálke, citoch a viere. Divákov okrem
pásma s návrhom na postup do celoštátneho kola súťažnej prehliadky. Obrovská
radosť z úspechu bola odmenou za dlhoročnú prácu a účinkovanie Vajčoviek a ich
vedúcej vo folklórnom dianí. Gratulujeme dievčatám, ich vedúcej a ďakujeme

Najlepší gaštanový
Devätnásť trojčlenných družstiev si rozostavalo svoje stanovištia na sídlisku Kamence v prvú októbrovú sobotu. Postarali
sa o najdôležitejšie potreby, súci kotlík,
neuhasínajúci oheň, kvalitné mäso, koreniny a tajné postupy a ingrediencie. Všetky
družstvá do svojich gulášov vkladali svoj
gurmánsky um, a tak bojovali o najvyššiu
priečku v 6. ročníku súťaže o Najlepší kysucký guláš. Slovenským kuchárom konkurovali dve pozvané družstvá z poľských
partnerských miest Gogolin a Lodygowice.
Počasie bolo ako na objednávku, a tak už
od rána okolo kuchárov chodili zvedavci,
nakúkali im do hrncov a užívali si úžasnú
vôňu chutných gulášov. Dobrovoľní organizátori a Mestské kultúrno-športové stredisko KNM pripravili pre všetkých prítomných bohatý program, v ktorom vystúpili
mažoretky Asanka, folklórny súbor Jedľovina, Kysuckí junáci a Kysucké žubrienky,
Capkovci zo Skalitého, tanečné skupiny
Niagara a Terra. Program moderovala dvojica Janka Pavlusíková a Pavol Zátek. Pre
návštevníkov bola pripravená tombola svojimi cenami veľmi lákavá.
A kto navaril ten naj guláš? O tom rozhodovala porota na čele s predsedom vynikajúcim kuchárom Petrom Ďurčom, členmi

bola Jaroslava Pršková, Lenka Vlčková,
Milan Kovalčík a Jaroslav Kekely. Okrem
tejto poroty ochutnávala aj divácka, do
ktorej zasadol hudobník Jozef Urbaník,
ďalej Božena Mokryšová a Miroslava Dubačová. Cenu diváka získal Držkový guláš od M. Cerchlanovej, M. Maruniakovej
a T. Cerchlana. Hlavná porota hodnotila
rôzne kritériá, a to spôsob prípravy, hygienu prípravy a samotnú chuť. Predseda
poroty Peter Ďurčo vo svojom príhovore upozornil, že rozhodovanie bolo naozaj ťažké a tento rok bola kvalita gulášov
veľmi vyrovnaná. Okolo obeda sa šesť
najlepších tímov postupne postavilo na
pódium: Cerchlanovský guláš v podaní
P. Cerchlana, Š. Šusteka a P. Janiša si vyslúžil 6. priečku. Piaty skončil Mexicano guláš
od A. Mičuru, M. a J. Sucháňovcov. Ďalšiu
priečku zemiakovú si odniesol Irenkin gu-

humorných dialógov
pobavilo
Polnišovej vrtenie
zadkom v ružovej
teplákovej súprave či Šebovej precítené
„žranie“
bagety pred hladnými očami svojich
zverenkýň.
Z jej postavy Miriam sa však tiež vykľuje
pravý opak hrdinky. Kým ona sa v Bratislave snaží znížiť konfekčnú veľkosť troch
žien, v Michalovciach žije jej syn vykŕmený
na vyše sto kíl.
Na viditeľné schudnutie nestačilo adeptkám ani heslo „low fett life“, ani desatoro
špeciálnych prikázaní. Postavám to však
veľmi neprekážalo, jedna z nich dokonca
poznamenala: „Chudé ženy sa trápia rovnako ako my pekné.“
Dominika Chrastová
foto: MKŠS
za krásny úspech nášho mesta, okresu,
kraja. Našim Vajčovkám držíme palce na
celoštátnej prehliadke, ktorá sa bude konať
12. – 13. 11. 2016 v Dolnom Kubíne.
J. Pavlusíková

lášik od I. a F. Oškrobanovcov a R. Gruebera. Bronzová priečka sa ušla Poľovníckemu gulášu od Petrekovcov. Svoj prívlastok
vďaku umiestneniu potvrdil Gurmánsky
guláš kuchárov V. Pastoreka, M. Múčku
a M. Hutku. Fanfáry si vyslúžil Gaštanový
guláš a odmenu si odniesli M. Králiková,
E. Sládeková a P. Cvacho. Všetci boli samozrejme zvedaví, či do tejto pochúťky naozaj
šli aj gaštany. Vysvetlenie však bolo skôr
humorné, P. Cvacho cestou do domu kultúry, kde šiel prihlásiť súťažný tím, našiel
dva gaštany. A tak je teraz jasné, že šťastie
môžu priniesť aj gaštany. Svoje pocity
z výhry opísal ako „neskutočné“. Skúste si
o rok užiť neskutočné pocity i vy.
Poďakovanie za úspešnú realizáciu podujatia
patrí: Veronika a Katarína Holtánové, Motokomplex 4×4 KNM, BYTSERVIS, s. r.o., KNM,
J+M Pneu-servis KNM, Mäsiarstvo Marcel
Svrček, okresná rada SNS KNM, Dušan
Mičian – poslanec ŽSK a poslanec MsZ KNM
za SNS, Škybraha Rudolf, Hošták Štefan,
Pivovar Šteiger, Hruška František, Rajtek
Ján, Božka a Emil Mokryšovci, manželia
Vajdiakovci, Klimek Ľubo, Beliančin Kamil,
Sýkora Peter, manželia Židekovci, Fidler
Libor, Podobný Štefan, Ponechalová Helena,
Peťková Božka, Fridrichová Božka, Bučková
Janka, Milová – Tempo, Kysuckí junáci.
D. Š.
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Každý deň jablko,
od lekára ďaleko…
Materská škola Komenského podporila
a oslávila Deň materský škôl na Slovensku
realizáciou Jabĺčkového dňa. Hneď ráno pri
vchode sa mohli prichádzajúce deti s rodičmi
ponúknuť sladkými a šťavnatými jabĺčkami
od predškolákov prezlečených v rôznych rozprávkových kostýmoch. Celý tento veselý a aj
náučný deň sa niesol v znamení jabĺčka. Čítali
sme si rôzne príbehy o jabĺčku, rozprávali sme
sa o pôvode jablka a o množstve vitamínov,
ktoré v sebe skrýva. Deti jabĺčka vyrábali, riešili rôzne úlohy, hrali sa zábavné hry a súťaže.
Nechýbalo ani ochutnávanie rôznych jablkových dobrôt. Aj pani kuchárky nám vyšli

uja policajta. Tí vyslovovali slová vďaky a pochvaly, ktoré nás veľmi milo potešili. Deti aj
ich rodičia sa presvedčili, že aj tento deň v MŠ
bol niečím výnimočný a zaujímavý. Dúfame,
že pravá myšlienka tohto dňa sa u detí a obdarovaných ľudí udomácni už navždy.
E. Birčiaková, Š. Šamajová, O. Ďuricová,
B. Sucháňová
v ústrety a počas celého dňa nám pripravovali
jedlá z jabĺčok.
A potom sa so sloganom „Každý deň jablko,
od lekára ďaleko…“ vyzbrojení predškoláci
s pani učiteľkami vybrali do ulíc, aby poukázali na zdravie jablka aj medzi ľuďmi. Sladkým
ovocím sme ponúkali tety, ujov, mamičky a aj

INZERCIA
 	Predám 3-izbový byt v osobnom
vlastníctve v KNM na Nábrežnej ulici.
Vymenené okná, balkón, prerobené
jadro, 2. poschodie. Byt kúpou voľný.
Cena 72 000 €. Kontakt: 0902/702 057.

Ďakujem, pán Bakoš.
Len niekoľko rokov som mal možnosť
sedávať s ním pri jednom stole. Len niekoľko
rokov som mal možnosť vstrebávať do seba
jeho názory, myšlienky, merašickým nárečím
vypovedané bonmoty. Vždy druhého júla
povedal svojej dcére a vnučke, ktoré sú

učiteľky, nasledovné: „Dety moje, už sa vám
to krátý.“
Mal rád dejiny, prírodu a pobyt na svojej
chate vo Veľkej Fatre, ale nadovšetko miloval
svoju rodinu. Šibalský jas v jeho očiach
začal pomaly vyhasínať a zákerná choroba
23. októbra 2014 zavrela tie oči. Navždy.
My sme v nemom úžase sedeli pri jeho

Lúčim sa s Vami, moji drahí,
stisk rúk som Vám už nestihol dať,
dotĺklo srdiečko, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
s naším drahým manželom, otcom, dedkom
Jánom JAROŠÍKOM,
ktorý nás náhle opustil dňa 5. 10. 2016 vo veku
64 rokov.
S úprimnom vďakou manželka, dcéra, synovia,
zať, nevesty a všetky vnúčatká.

POĎAKOVANIE
Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť a účasť
na poslednej rozlúčke s našou milovanou
manželkou, mamou, starou mamou, sestrou,
švagrinou
Auréliou ŠIMALIAKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 6.9. 2016 vo veku
65 rokov.
S vďakou a úctou celá smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným
a známym za kvetinové dary, úprimnú sústrasť
a účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým
manželom, otcom, dedkom
Rudolfom TOMANÍČKOM,
ktorý nás opustil dňa 13. septembra 2016
vo veku 87 rokov.
Smútiaca manželka, syn a dcéra s rodinami
a ostatná rodina.
Ďakujeme príbuzným, známym a kamarátom
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť na
poslednej rozlúčke s našim milovaným otcom
a dedkom
Jozefom NOVOTNÝM z Kysuckého Nového
Mesta,
ktorý nás opustil 9. 9. 2016 vo veku 94 rokov
Ďakujeme kaplánovi Muchovi, klubu dôchodcov,
p. Bilešovi, pohrebnej službe p. Poštekovi
a dychovej hudbe Brodnianka z Brodna.
Smútiaca rodina.

Zvesti

nemocničnej posteli a pili posledné kapučíno.
Vedeli sme, že už nikdy, ale ozaj nikdy
nebude tak ako doteraz. Odišiel manžel, otec,
dedko. Odišiel ČLOVEK.
Ďakujem, pán Bakoš, že som s Vami mohol
sedieť pri jednom stole.
S úctou Péterfi Gyorgy

Stíchlo srdce Tvojej šľachetnej bytosti, ktoré pre
nás najdrahším pokladom bolo.
Nás si tu zanechala v zármutku, bolesti, len
vďačná spomienka, mama drahá, na Tvoju lásku
ako drahokam zostala…
Dňa 8. 10. 2016 nás opustila naša drahá mama,
starká, sestra, švagriná a priateľka
Alžbeta MATÚŠOVÁ z Budatínskej Lehoty
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí
Mgr. A. Ďuriakovej, pohrebnej službe p. Pošteka.
Pán Boh zaplať administrátorke p. Bielešovej
za jej pomoc a ľudský prístup.
Smútiaca rodina.
Úprimne ďakujem sestričke z ADOSU v Kysuckom Novom Meste, Bc. Alenke Jonekovej za príkladnú starostlivosť a profesionalitu, s ktorou ma už
niekoľko mesiacov ošetruje. Taktiež ďakujem aj Mgr. Majke Žabkovej.
Vďačná pacientka
Marie M.
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SPOMIENKY
Nečakane dotĺklo Tvoje láskyplné srdce,
zhasli oči, stíchol Tvoj hlas.
Odišiel si a odchod Tvoj bolí všetkých nás.
Zložil si ruky, ktoré ťažko pracovali,
bez práce nedokázal si žiť.
Teraz spíš večným snom,
tmavý hrob je Tvojím domovom.
Neplačte, že som Vás opustil, odpočinok mi
prajte
a v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.
Dňa 9. 11. 2016 si pripomenieme 4. smutné
výročie úmrtia môjho drahého manžela
a milovaného ocka a dedka
Jozefa KOZU z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína manželka Anna, dcéry Anička
a Danka, zaťovia a vnukovia.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok za Teba sa modlíme.
Dňa 31. 10. 2016 sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, ocka a dedka
Antona BUGÁŇA
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 8. 10. 2016 sme si pripomenuli 3. výročie
úmrtia našej drahej mamičky, babičky
a prababičky
Justíny JÁTIOVEJ
Venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Magda s rodinou.

Odišiel si náhle a potichučky,
bez slov a bez rozlúčky.
Tá rana v srdci bolí
a už sa nezahojí.
Dňa 6. 11. 2016 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia
Cyrila GAZDÍKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína manželka, dcéra, synovia, zať,
nevesty, vnúčatá, švagrovia, švagriné a ostatná
rodina.
Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 24. 11. 2016 si pripomenieme 9. výročie
úmrtia môjho manžela
Pavla PRIEČKU z KNM
S láskou a úctou spomína manželka a obaja
synovia s rodinami.
Dňa 19. 11. 2016 si pripomenieme 1. výročie,
čo si Pán povolal nášho drahého manžela, otca,
dedka
Rudolfa BEHÚŇA
S láskou na neho spomínajú manželka, syn,
dcéra s rodinami. V modlitbe sme stále s Tebou.

Dňa 2. 11. 2016 si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej svokry, starej a prastarej mamy
Magdalény FICOVEJ z Kysuckého Nového
Mesta
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
Spomína zať s rodinou.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 27. 10. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Jozefa ŠKORVÁNKA
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je nám bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy zostaneš žiť.
Dňa 1. 11. si pripomenieme 3. smutné výročie,
čo nás navždy opustila naša dcéra a sestra
Lucia KOHÚTOVÁ z Kys. Nového Mesta
S láskou spomínajú rodičia a sestra s rodinou.
Dňa 26. 11. 2016 si pripomíname 50. výročie
úmrtia, čo nás opustil môj svokor, starký,
prastarký a praprastarký
Alojz VESELÝ
S úctou a vďakou spomína nevesta Anna,
vnučka Mgr. Anna a vnuk Ing. Vl. Palacka, CSc.
s rodinou.
K spomienke sa pripája prapravnuk Jakub
z Írska, hoci starkého nepoznal.
Na krídlach anjela vzlietla si v diaľ,
v srdciach našich zanechala obrovský žiaľ.
V nich Ťa nosíme, v spomienkach máme,
často na Teba myslievame.
Keby tak dalo sa znovu byť spolu,
každý deň zasadnúť k jednému stolu.
Keby tak dalo sa to, čo sa nedá,
vieme len tiché slovko do nebies… „Navždy Ťa
milujeme“.
Dňa 24. 11. 2016 si pripomenieme nedožité
87. narodeniny a 6.1. 2017 prvé výročie smrti
našej najdrahšej
Alicky PETRUŠKOVEJ
S láskou spomínajú nevesta Marta s dcérami.
Dňa 18. novembra si pripomenieme smutné
5. výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka,
pradedka a švagra
Alexandra VERLÍKA z Kys. Nového Mesta
S láskou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Zvesti
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a zároveň si pripomíname 50. výročie, kedy
od nás navždy odišiel náš otec
Ján HANZEL
S láskou spomíname a za všetko ďakujeme.
Dcéra a syn s rodinou.

OPUSTILI NÁS

Ivan VLČEK
Peter HRIVÍK
Štefan VNUK
Ján JAROŠÍK
Alžbeta MATÚŠOVÁ
Mária BELÁKOVÁ
Magdaléna ŠPIRCOVÁ
Emil TLACH
Alena HORÁKOVÁ

Dňa 17. 10. uplynulo 10 rokov, čo nás opustila
naša milovaná starenka
Štefánia ŠPANIHELOVÁ

†
†
†
†
†
†
†
†
†

75 rokov
59 rokov
52 rokov
64 rokov
77 rokov
89 rokov
79 rokov
83 rokov
58 rokov

NARODENIE DETÍ
Viliam Zipser,
Kristína Kačeriaková,
Šimon Šuraba, Tomáš
Smetana, Nela Marčanová,
Šimon Jakubec,
Emma Drndová,
Diana Ondrušková,
Samuel Žák, Júlia
Majchráková, Matúš
Oravec, Simona
Mrvečková, Dominik
Nováki, Dorota Balážová,
Oliver Mudroň, Simona
Jancová, Viktória
Brodeková, Jakub Bočej

28. 2. 2013 náš brat Janko HRUŠKA

10. 9. 1993 náš otec Ján HRUŠKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie a nevráti, čo vzal.
Dňa 27. 11. 2016 uplynie 11 rokov, čo nás
navždy opustila naša mama
Anna HANZELOVÁ

MANŽELSTVO UZAVRELI

26. 9. 1988 naša mamička Anna HRUŠKOVÁ
Len ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Aj keď už nie ste medzi nami,
v našich srdciach zostávate stále s nami.
S láskou spomína Anka a Radko s rodinou.

Srdce si mal veľké ako kvet,
rodine, kamarátom pomohol si vždy a hneď.
Dal si aj to posledné, čo si mal,
za všetko si len vďaku vzal.
Ostali len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 15.11. 2016 bude tomu rok, čo nás opustil
Milan PAJTÁŠ z KNM
S láskou a úctou spomína manželka, deti, vnuci
a celá rodina.
Dňa 23.11. 2016 si pripomíname 6. výročie
úmrtia
Petra ŠUJANSKÉHO
Kto ste ho mali radi, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

Zvesti

Matej Plevko a Katarína Liptajová
Ing. Radoslav Hvolka a Pavlína Horváthová
Tomáš Mrvečka a Michaela Krišicová
Juraj Dadaj a Lucia Ivanková
Peter Sabela a Veronika Smiešková
Miroslav Slezák a Bc. Martina Zelinová
Jaroslav Chupáč a Tatiana Chupáčová
Viktor Belák a Mária Gajdošíková
Ján Koczo a Zuzana Mičianová
Ján Macejko a Ing. Monika Minárová
Miroslav Kráľovič a Dana Trnková

„Život zomrelých je uložený v pamäti živých.“
Cicero
Dňa 25. 10. bolo tomu 15 rokov, čo nás opustil
manžel, otec, syn, brat a starý otec
Štefan KOŽA
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.
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Správne znenie tajničky z čísla 10/2016
znie: „…všetko by išlo celkom dobre.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Adriana Cúgová,
Jesenského 1170/65, KNM – 6,00 €,
2. Martin Romanik, Matice slovenELAS, ail,
salz, Anaa,
Anka

patriace
Vasilovi

skej 971/9, KNM – 5,00 €, 3. Anna
Machová, Nešporova 1205/10, KNM –
3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ
KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci,
prípadne predchádzajúci pracovný deň.

sfarbená
dozlata

dotyk
perami

osobné
zámeno

šláger

Hospodin

valné zhromaždenie
(skr.)

postava

baranie
mäso

prezývka
amerického vojaka

Mária
(dom.)

videoklip

polynézsky
atol

obarová
polievka

grécka
armáda

2. časť
tajničky

1. časť
tajničky

predložka
vytvárajú

soľ,
po
nemecky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

Správne znenie tajničky z čísla 11/2016
spolu s nalepeným kupónom doručte na
MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej
knižnice KNM, najneskôr do 21. 11. 2016.

kaukazská
osada
obaja

Odysseova
vlasť

zvieracia
noha
EČV
Ilavy

preš

kanadský
spevák
podzemný
cicavec

temnota

Internet
Law News
plošná
miera

nápor

symetrála

odborový
zväz

3. časť
tajničky

4. časť
tajničky

zelené
miesto
v púšti

napodobenina

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Marceau: Človek by rád odpúšťal blížnym, …
dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 10/2016 znie: „ľadoborec“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Grétka Podmanická, Murgašova 1105, 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. 11. 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
21. 11. 2016, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Kuriér.
2. Riečka.
3. Metropola Česka.
4. Ozdoba jeleňa.
5. Sila, po anglicky.
6. Mzdy.
7. Námorný lupič.
8. Posunutie.
pomôcka: power

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Atléti zbierali úspechy
Vo štvrtok 15. septembra sa v Nitre konali majstrovstvá SR v behu na 10 km na ceste. Náš klub
získal tri medaily. Medzi mužmi dobehol Branislav Šarkan časom 32:27 druhý (v tomto roku na slovenských šampionátoch tretí na
3 000 m v hale, tretí v polmaratóne, prvý na 10 000 m na dráhe), keď za víťazným B. Csibom
zaostal 14 sekúnd. Výborne
bežali aj Jakub Benko a Lukáš
Prívara (obaja si zabehli tohtoročné najrýchlejšie časy).
Po zrátaní umiestnení dosiahli naši bežci najnižší súčet
a stali sa majstrami SR v behu
na 10 km na ceste. Zdolali aj favorizovaných bežcov z OBAL SERVISU Košice. Našu medailovú
zbierku zavŕšila medzi juniorkami druhým
miestom Alexandra Zavadská (v tomto roku
dorastenecká majsterka SR na 3 000 m, druhá na
1 500 m, tretia na 1 500 m medzi juniorkami).
Už o dva dni sme sa úspešne zúčastnili 2. ročníka
Žilinského mestského polmaratónu. Na polmaratónskej trati zvíťazil Juraj Vitko, piaty dobehol Lukáš Prívara, desiaty Patrik Jopčík. Medzi
ženami dobehla Aďka Vitková druhá, Renáta

DREAMSky oslavujú
päťročnicu
(pokračovanie zo str. 1)
získali titul I. vicemajster Slovenska a dva
tituly II. vicemajster Slovenska 2016 v kategóriách „trio deti“, „miniformácia deti“
a „veľká formácia kadet pom-poms“. Práve
tam získali postup na majstrovstvá Európy
a majstrovstvá sveta v chorvátskom Poreči,
kde Dreamsky počas 5-dňového pobytu opäť
úspešne reprezentovali svoje mesto. Iba
8-ročná členka Simonka Maráčková, ktorá
po prvýkrát zastupovala súbor v kategórii
„sólo kadet“ a v tejto kategórii bola medzi
najmladšími zo všetkých súťažiacich, získala

Kováčiková piata (vo svojej kategórii zvíťazila).
Na polovičnej trati (10,5 km) medzi mužmi triumfoval Jozef Bubeník, medzi ženami si po víťazstvo dobehla Alenka Pochybová. V rámci
Žilinského polmaratónu sa uskutočnili aj preteky
detí. Na 300m trati sme mali trojčlenné zastúpenie našich mladých bežcov. Hneď po štarte sa
Annamarie Neuschlová dostala do
vedenia a to si udržala až do konca.
Aničke gratulujeme k jej prvému atletickému víťazstvu. Klárka Ondrušková a Sebastián Trnka
patrili medzi najmladších, ale to
ich neodradilo bojovať až do konca.
V nedeľu 18. septembra sa konali
na atletickom štadióne Mladá garda v Bratislave žiacke majstrovstvá Slovenska. Lucia Dubeňová, Alexandra
Dubeňová a Alex Nevedel sa predstavili v behu
na 800 m. Lucka Dubeňová štartovala v prvom,
kvalitnejšom behu. Bežala výborne, dobehla
piata v novom osobnom rekorde 2:29,64. Sestra
Alexandra bežala v druhom behu. V ňom dobehla štvrtá (celkovo 15.), aj ona si zabehla osobák časom 2:45,28. Alex dobehol v druhom behu
časom 2:31,28 na piatom mieste (celkovo 16.).
Na polmaratónskej trati bol v rámci 93. ročníka
maratónskeho sviatku v Košiciach v nedeľu naj-

lepší Branislav Šarkan, ktorý dosiahol víťazný čas 1:11:33 h. Cestný beh Od pamätníka
k pamätníku v Stráňavách vyhral s veľkým náskokom Juraj Vitko, tretí dobehol Patrik Jopčík.
Medzi dievčatami v behu na 1 000 m zvíťazila
A. Neuschlová.
V nedeľu 16. októbra sme sa už tradične zúčastnili bežeckých pretekov v Dulove. Preteky
sa bežali za príjemného jesenného počasia, zúčastnilo sa ich 286 pretekárov. Štartovali sme
v žiackych a juniorských kategóriách, ako aj
medzi dospelými. Na štart junioriek sa postavili Lucia Dubeňová a Lucia Ondrúšková. Lucka Dubeňová dobehla na 2,4 km na výbornom
treťom mieste, Lucka Ondrúšková obsadila
pekné piate miesto. Junior Jozef Nevedel na
rovnakej trati s prehľadom zvíťazil, Alex
Nevedel obsadil šieste miesto. Na najvyšší stupeň víťazov sa postavila aj Nika Štefundová
po víťazstve medzi ženami do 35 rokov
(celkovo medzi ženami obsadila druhé miesto).
V hlavnej kategórii mužov na 4,8 km s veľkým
náskokom zvíťazil Jozef Bubeník, Lukáš
Prívara dobehol piaty, Patrik Jopčík deviaty.
Pretekov sa zúčastnili aj naši najmladší bežci
z projektu detská atletika Anička Neuschlová,
Aďka Kučerová a Nicolas Nevedel.
Mgr. Milan Slivka

skvelé piate miesto z pätnástich štartujúcich
a také isté umiestnenie získali Dreamsky aj
v kategórii „veľká formácia kadet“.
V týchto dňoch súbor zahájil ďalšiu sezónu
a privítal mnoho nových dievčat. Za výdatnej pomoci CVČ, ktoré spolufinancuje
kostýmové vybavenie dievčat a zabezpečuje priestory k tréningom, sa dievčatá pod
vedením svojich tréneriek začínajú učiť
choreografie na nastávajúcu súťažnú sezónu. Počas nej oslávia aj 5 rokov svojej existencie.
Vedúcou súboru je Bc. Edita Ďuranová,
ktorá je zároveň trénerkou najstarších
dievčat a pomocnou trénerkou mladších

kadetiek, trénerkou kadetiek je Laura Chupáčová a trénerkami najmladších dievčat sú
Bc. Kristína Cimlová a Martina Priečková.
Všetky sa tešia, že záujem o členstvo v súbore Dreams zo strany kysuckých dievčat
z roka na rok narastá. Možno je tak aj vďaka skvelej kamarátskej atmosfére, ktorá
v súbore panuje, veď dievčatá pri účasti
na súťažiach a rôznych vystúpeniach často
sprevádzajú aj rodičia. Tých činnosť svojich
ratolestí nenechala chladnými a v týchto dňoch mamičky a ockovia pracujú aj
na svojej tanečnej choreografii, s ktorou sa
chcú predstaviť na súťažiach v nastávajúcej
sezóne v kategórii „rodičia“.
súbor Asanka z KNM dokázal presadiť. Domov celkovo priviezol 3 × zlato, 1 × striebro
a 3 × bronz. Týmto úspechom sa prebojovali medzi svetovú špičku v mažoretkovom
športe.
MKŠS KNM
foto: Asanka

Splnený sen Asaniek
V chorvátskom meste Poreč sa konali
v dňoch 22. – 25. septembra 2016 II. majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe.
V konkurencii viac ako 4 500 mažoretiek
z takmer dvoch desiatok krajín sveta sa

Lovili pstruhy
V sobotné dopoludnie 8. októbra sa na
Neslušanke uskutočnil ďalší ročník rybárskych pretekov Kysucký duhák. Tento rok
sa tu zišlo 178 rybárov-pretekárov. Aj keď
prípravu organizátori nezanedbali, počasie si zasa urobilo po svojom. Celý týždeň
pred udalosťou pršalo, výrazne sa ochladilo

Zvesti

a vody priehrady sa úplne
zakalili. Asi aj preto sa spolu
chytilo iba 48 pstruhov dúhových.
Umiestnenie:
Kategória dospelí: Stano
Belan 135 bodov; Peter Repák ml. 114 bodov; Ján Vároš 106 bodov

Kategória deti: Samuel
Valiašek 71 bodov; Laura
Mestická 38 bodov; Filip
Višňák 31 bodov
Špeciálnu cenu za najväčšiu rybu získal Ján Vároš
za 45cm pstruha dúhového.
Marián Mihalda
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6. 11. 2016
Martinský výstup
Martinský výstup na Ostré a Šíp. Org.
Športklub turistiky KNM.

KULTÚRNE SPEKTRUM

6. 11. 2016, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
Psíčkovo
MKŠS KNM a divadlo
SCÉNA Prešov pozývajú
všetky deti na divadelné
predstavenie Psíčkovo alebo pes je najlepší priateľ
človeka: Aj my jeho?
Vstupné: 2 €
10. 11. 2016 – 31. 1. 2017
Kaštieľ Radoľa
Poteš oči – čo dokáže láska medzi háčikom a vlnou
Výstava háčkovaných postavičiek, zvieratiek a dekorácií z vlny, zameraná na tému
Vianoce a zima z tvorby pani Lenky Straňavovej z Višňového.
14. – 30. 11. 2016
Mestská knižnica KNM
Výpredaj kníh z fondu knižnice
Výpredaj vyradených kníh z fondu mestskej knižnice. Cena kníh od 0,10 do 0,40 €.
15. 11. 2016, 10:00 h.
Dom kultúry KNM
Deň študentstva
Slávnostná akadémia spojená s oceňovaním úspešných študentov stredných škôl
z KNM pri príležitosti Medzinárodného
dňa študentstva.
15. 11. 2016, 19:00 h.
Dom kultúry KNM
HANA
Hana (Hommage a Hegerová) je hudobná inscenácia s piesňami Hany Hegerovej
Mestského
divadla Žilina.
Účinkujú:
Barbora
Švidraňová
a Veronika
Strapková, Juliána Oľhová, Michal Tomasy,
Matúš Kvietik, Braňo Bačo a iní.
Vstupné: 9 €

17. 11. 2016
Zamykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM pozýva na
15. ročník podujatia Zamykanie Kysuckej
brány. Výstup na Brodnianku.
19. 11. 2016, 17.00 h.
Mestská športová hala KNM
Extraliga ženy vo florbale
MKŠS FBK KNM – ŠK 98 Pruské
19. 11. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Katarínska country zábava s Niagarou
Pripravené sú súťaže, tombola, grilované
špeciality, cigánska, strapačky a mnoho
iného. Do tanca bude hrať DJ Munka. Hosťom večera Ľudová hudba R&O a Jakub
s Peťou so spoločenskými tancami.
Vstupné: 8 € (v cene pivo, káva, minerálka, chlieb s masťou)
20. 11. 2016
Moravsko-Sliezske Beskydy
Turistika na Kmínek a do Kelčovanských
osád.
20. 11. 2016, 10.00 h.
Mestská športová hala KNM
Extraliga ženy vo florbale
MKŠS FBK KNM – NTS FK ZŠ Nemšová
23. 11. 2016, 16.30 h.
Koncertná sála ZUŠ
Verejný koncert ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
30. 11. 2016, 8.00 h.
Dom kultúry KNM
Čo ponúkajú stredné školy mesta KNM
Mesto KNM v spolupráci s CPPPaP pripravilo podujatie pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí sa rozhodujú, kam po skončení
základnej školy. Podľa prezentácií troch
stredných škôl z KNM (možnosti štúdia,
študijné a učebné odbory, ukážky prác a výrobkov študentov) nájdu rodičia a ich deti
správnu voľbu zamerania stredoškolského
štúdia na základe schopností, záujmov dieťaťa a dosahovaných vzdelávacích výsledkov.

16. – 17. 12. 2016, 9.00 – 18.00 h.
Dom kultúry KNM, bočná sála
Zóna bez peňazí
Príďte darovať veci, ktoré nepotrebujete
alebo ich vymeňte za niečo, čo sa Vám bude
páčiť. Môžete priniesť oblečenie, knihy,
hračky, športové a dekoračné predmety.
Naopak niečo získate zadarmo. Org. CVČ
KNM a MKŠS KNM (v sobotu od 8,00 hod)

16. 11. 2016, 17.00 – 21.30 h.
Dom kultúry KNM
MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM TOUR
Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm
zavíta do KNM po
prvýkrát. Diváci sa
môžu tešiť na skvelú nádielku dokumentárnych filmov
na témy ochrany životného prostredia. Prehliadka vybraných
víťazných filmov aktuálneho ročníka.
Pre návštevníkov je pripravený fantastický
filmový program ako napríklad rakúsky film
s názvom Ako sa zrodil prales, ktorý odhaľuje partnerské vzťahy medzi rastlinami,
hmyzom a živočíchmi, ako aj evolučnú kreativitu a inteligenciu stromov. „Bude nám
cťou prísť do KNM a zvestovať ľuďom dôležité informácie na témy ochrana životného
prostredia, prírody, klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje či nové technológie. Vo vašom meste sme po prvýkrát, avšak vnímame to ako začiatok dlhodobej spolupráce,“
vysvetlila výkonná riaditeľka festivalu
Ekotopfilm – Envirofilm Jana Kadlečíková.
Keďže edukácia žiakov a študentov ZŠ a SŠ
je obzvlášť dôležitou súčasťou festivalu, aj
v KNM majú deti špeciálne vyhradený čas
v doobedňajších hodinách, kedy prídu na
festival, pozrú si pútavý filmový program
prispôsobený ich vekovej kategórii a pre
všetky zúčastnené školy je pripravený
aj kvalitný a najmä náučný sprievodný
program vo forme hier, kvízov, súťaží
a iných eko aktivít.
Deti, dospelí, seniori, domáci miláčikovia,
všetci, ktorí nás máte radi, čakajte nás, prídeme k vám.
vstup voľný
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