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jekty

pro
Úspešné

OTVORIA SA
ŠKOLSKÉ BRÁNY
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a 4. septembra začína školský rok
2017/2018. Školské lavice už čakajú
na svojich žiakov a študentov. Prajem
vám preto, milí školáci, aby blížiacich
sa 10 mesiacov bolo pre vás úspešných.
Želám vám, aby tento školský rok bol
plný zaujímavých projektov, hier, športových súťaží, bohatý na nové objavy,
vedomosti, skúsenosti. Prajem vám,
aby ste za svoju snahu a prácu získali
odmenu v podobe dobrých známok,
ktoré potešia vašich rodičov.
Zároveň chcem zaželať i vám, vážení
pedagógovia, príjemný školský rok.
Nech ste trpezliví a máte dostatok tvorivých síl pri tejto síce namáhavej, ale
vznešenej a potrebnej práci.

20. ROČNÍK RALLYE

UMENIE OKOLO NÁS (4.)

Na konci júla zaplnili námestie nášho
mesta veterány Spanilej jazdy Beskyd
Rallye jubilejného 20. ročníka. Svoje
starostlivo nablýskané tátoše a často
i dobové kostýmy prišli predviesť majitelia 160 veteránov nielen zo Slovenska,
ale z celej Európy. Ide o jednu z najväčších akcií tohto druhu na Slovensku
a v Čechách. Takýto počet originálnych
a historicky vzácnych áut nemajú možnosť ľudia vidieť často, preto túto príležitosť využilo niekoľko stoviek obyvateľov

V priestoroch mestskej knižnice Kysucké
Nové Mesto sa nachádza sedem obrazov
od nášho rodáka Bohdana Braciníka. Ole-

viac na str. 6

viac na str. 11

Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Foto: MKŠS KNM

ValérVendrinský

i

MESTO INFORMUJE

PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

Dňa 24. 8. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bola prerokovaná
a schválená žiadosť o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
SR na opravu budovy dobrovoľného hasičského zboru v našom meste na Ul. Pivovarskej. Výzva na predkladanie žiadosti bola
zverejnená 17. 7. 2017, pričom termín uzávierky podávania žiadosti bol stanovený
do 31. 8. 2017. Účelom dotácie je zvýšenie
ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb a opravy budov hasičských staníc.
Minimálna výška dotácie bola stanovená
na 5 000 € a maximálna na sumu 30 000 €.
Mesto sa uchádza o maximálnu výšku dotácie, ktorú by sme použili na oplechovanie
veže na sušenie hadíc, opravu strešnej krytiny, opravu fasády, výmenu okien a dverí,
výmenu klampiarskych konštrukcií (žľaby
a zvody) a opravu podbitia strechy. Rozpočet na uvedené opravy bol vypočítaný
na sumu 29 915 €. Z toho spoluúčasť mesta je najmenej 5 % z celkových výdavkov, čo
predstavuje sumu 1 496 €. V prípade nižšej
dotácie bude spoluúčasť mesta vyššia. Budeme dúfať, že nám bude uvedená dotácia
schválená, a to v čo najvyššej sume. Na uve-

denom rokovaní zastupiteľstva bola tiež
schválená III. zmena rozpočtu nášho mesta
týkajúca rozpočtového krytia kapitálových
výdavkov na investičné akcie, u ktorých
je predpoklad dokončenia do konca tohto
roka. Takéto zdrojové krytie prostredníctvom príjmových finančných operácií musí
byť schválené do 31. 8. príslušného roka.
Preto sme sa rozhodli aj tento materiál dať
schváliť na tomto rokovaní. Jedná sa o tieto investičné akcie:
– nákup dopravného pracovného stroja – vymeniteľnej nadstavby určenej na
letnú údržbu (zametanie mestských komunikácií) pre príspevkovú organizáciu
Údržba mesta KNM – schválené finančné
prostriedky – 110 000 €,
– rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia na miestnej komunikácii
Ul. Litovelská – 180 000 €,
– rekonštrukcia chodníka na miestnej komunikácii na Dubskej ceste – 20 000 €,
– rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ –
187 000 €,
– projektová dokumentácia stavby Miestna
komunikácia a verejné osvetlenie ku Lipke – 6 000 €,
– projektová dokumentácia stavby Miestna
komunikácia a verejné osvetlenie Ul. Kukučínova – 6 000 €,
– projektová dokumentácia stavby Miestna
komunikácia a verejné osvetlenie Neslušská cesta – 6 000 €,
– prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Budatínska Lehota – 35 000 €.
Predseda Národnej rady SR svojim rozhodnutím zo dňa 23. 6. 2017 vyhlásil voľby do

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Ivan POLÁČEK, nezávislý kandidát (volebný
obvod č. 2, ulice: 9. mája, Horná Skotňa, Pod
Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom, Štúrova, Revolučná, ČSA, SNP)
Ste poslancom
mestského zastupiteľstva už
4. volebné obdobie. Zároveň ste
poslancom VÚC.
Ako sa tieto dve
práce prelínajú?
Áno, som poslancom už 4. volebné
obdobie. Chcem
poznamenať, že nielen pre obvod č. 2, za ktorý
som bol zvolený, to neznamená, že pre mňa iné

obvody neexistujú. Práca poslanca MsZ pre mňa
znamená slúžiť všetkým občanom mesta. Na ulici ma oslovujú ľudia, rozprávam sa s nimi o ich
problémoch, podnetoch či návrhoch, čo v meste zmeniť alebo zlepšiť. Samozrejme, že týmto
moja komunikácia nekončí, ale snažím sa byť
nápomocný, konštruktívny a riešiť problémy čo
najskôr. Niektorí občania mi však spomínali, že
predo mnou sa obrátili na iného poslanca s nejakým problémom a ten im odpovedal, že to nie
je jeho obvod, nech si idú za poslancom, ktorého
sa to týka.
Moja práca poslanca VÚC je najmä o oblasti dopravy, stredného školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a regionálneho rozvoja. Som členom
komisie dopravy, preto sa mi v uplynulých rokoch podarilo presadiť rekonštrukcie mnohých
ciest v našom okrese. Riešenie dopravy a parko-

orgánov samosprávnych krajov a určil deň
ich konania na sobotu 4. novembra 2017
v čase od 7,00 do 22,00 hod. V dnešnom
mojom príspevku Vás chcem len stručne
oboznámiť s niektorými zmenami, ku ktorým došlo od posledných volieb do VÚC.
Asi najdôležitejšia je skutočnosť, že predseda samosprávneho kraja (župan) bude
zvolený už v prvom kole, bude ním samozrejme ten kandidát, ktorý získa najviac
platných hlasov. Pri posledných voľbách
musel získať nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, čo pri týchto voľbách už
získať nemusí. Druhé kolo je totiž zrušené.
Z nášho okresu (obvod č. 4) sa môžu stať
poslancami traja kandidáti, ktorí získajú
najväčší počet platných hlasov. Chcel by
som upozorniť na ďalšiu zmenu od posledných volieb. Táto sa týka nezávislých kandidátov, ktorí okrem tohto, že podávajú
kandidátnu listinu v listinnej (papierovej)
forme, ju musia pri týchto voľbách podať
aj v elektronickej forme (na elektronickom
nosiči CD alebo USB kľúč). Ostatné písomnosti ako „Vyhlásenie kandidáta, že súhlasí
so svojou kandidatúrou“ alebo „Osobitnú
listinu na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta“ stačí predložiť v písomnej
forme. V našom meste budú občania (voliči) voliť v tých istých budovách a volebných miestnostiach, ako pri posledných
voľbách. Tieto volebné okrsky sme nemali
dôvod meniť. Bližšie informácie o ich presných miestach, ďalej o tom, kto má právo
voliť, spôsob hlasovania a iné skutočnosti
oznámime v októbrovom vydaní Zvestí
KNM.

vania pri poliklinike je tiež schválené ako spoločná investícia VÚC s našim mestom, ale nastal
byrokratický problém s územným a stavebným
konaním. Myslím, že do konca augusta by mohli
práce začať, finančné prostriedky na parkovisko
sú. Tento projekt sme iniciovali spolu s poslancom Dušanom Mičianom. Dalo mi to veľa námahy presvedčiť ostatných poslancov VÚC, aby
za parkovisko hlasovali. Osobne som ich oslovil
a vysvetlil im, aká je situácia neúnosná a kritická, čo sa týka parkovacích miest a celej dopravnej situácie v našom meste. Som rád, že v rámci
dopravy sa mi podarilo vybaviť zúženie chodníka na konci radoľského mosta, čím sa rozšíril
odbočovací pruh a urýchlila sa doprava na križovatke do Žiliny. V krátkom čase na to pribudol
na moste i nový asfaltový koberec.
Stredné školy v našom meste získali nemalé finančné prostriedky z VÚC na rekonštrukciu,
zateplenie a iné investície spojené s ich moder-
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nizáciou. Konkrétne SŠ na Nábrežnej ulici získala financie na zateplenie a športový areál a SOŠ
strojnícka na výmenu okien a zateplenie dielní.
Ďalšou častou témou sú cyklotrasy. Odkedy som
poslancom VÚC, o cyklotrase sa hovorí skoro na
každom zasadnutí zastupiteľstva. Je pravdou, že
bolo jednoduché vybudovať cyklotrasu Krásno
n. Kysucou – Nová Bystrica, lebo pozemok, kde
sa vybudovala, patril štátu, predtým tu bola úzkokoľajová železničná trať. Ale budovanie cyklotrasy v našom meste je spojené s problémom
s pozemkami, ktoré sú v súkromnom vlastníctve
a je potrebné ich vykúpiť a keďže takýto projekt
nie je vo verejnom záujme, nie je to ľahké. Musia byť do toho zainteresovaní starostovia obcí
Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Rudina a Rudinka a najmä primátor nášho mesta. Môžem však
s radosťou povedať, že ľady sa už pohli tým, že sa
vyznačilo trasovanie a bude nasledovať vykupovanie pozemkov. Budem robiť všetko pre to, aby
to bolo čím skôr.
Spomeniem i najväčší problém, a to nedostatok
lekárov v našom meste. Podarilo sa mi vybaviť
zubnú doktorku, ktorá prebrala pacientov po
doktorovi Jakubčíkovi. Chýba nám však neurológ, ale pri mojich častých návštevách pani
riaditeľky odboru zdravotníctva na VÚC mi
oznámila, že robia, čo môžu. Naposledy som

dostal prísľub, že jeden žilinský neurológ bude
vyšetrovať i našich občanov. Urológ ordinuje iba
dvakrát do týždňa, čo je málo. Vybavenie ambulancie pľúcneho lekára je nákladné, preto takéto
oddelenie v našom meste nebude zriadené a naši
pacienti môžu využívať ordinácie v Žiline, kde sú
pacienti pridelení podľa abecedy. Možno na margo tohto problému poviem, že za nedostatkom
lekárov stoja zdravotné poisťovne, ktoré lekárom určujú limity.
Na záver spomeniem ešte oblasť sociálnu. Domovy sociálnych služieb v našom meste získali
finančné prostriedky na obnovu a modernizáciu.
Čo plánujete zrealizovať v meste v najbližšom období?
Do mojich plánov v meste radím vybudovanie
novej cesty na Hurbanovej ulici, chodník do
firmy Schaeffler Kysuce, chodník na Litovelskej
ulici a aj spomenuté riešenie dopravnej situácie
a parkovania v areáli polikliniky. Ďalej mi záleží
na realizovaní rekonštrukcií priestorov a prístavby materských škôl v meste z prostriedkov
EÚ, parkoviska na Komenského ulici z projektu
cezhraničnej spolupráce a nového technologického zariadenia pre kompostovanie biologicky
rozložiteľného odpadu z európskych fondov.
Tiež je potrebné zhodnotiť technologické zariadenia na údržbe mesta, zakúpiť nové scénické

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 21. septembra (štvrtok) o 13,00 hod.
sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu
v KNM riadne zasadnutie poslancov mest-

ského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné
a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy
prenos zastupiteľstva opäť prinesie na svo-

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Prvý deň školského vyučovania v školskom
roku 2017/2018 začína v pondelok 4. septembra 2017. Všetky tri základné školy a tiež
tri materské školy v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta Kysucké Nové Mesto sú pripravené vo svojich priestoroch privítať žiakov

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ CVČ
Centrum voľného času Komenského 1163,
KNM ponúka žiakom na školský krok
2017/2018 krúžky:
Hádzaná (VP), Cyklista (VP), Mladý zoológ
(VP), Strelecký (od 3. – 8. roč.), Florbal (VP),
Mladý rybár (VP), Judo (VP), Volejbal (chlapci+dievčatá), Dreams mažoretky (VP), Hra na gitare (VP), Vareška (VP), Internet hrou, Folklórny
spev (KNM, Horný Vadičov), Maliarik (kreatív-

Zvesti

ne kombinované
techniky), Zručné dievča, Stolnotenisový (VP),
Keramika, Veselá
angličtina
(od
2. – 4.roč.), Atletika (VP), Turistický, Plavecký
(pondelok, streda, VP)
VP skratka znamená, že členstvo v krúžku je
možné len so vzdelávacím poukazom. Odovzdaním vzdelávacieho poukazu prispejete

osvetlenie pre dom kultúry a vybudovať ďalšie
parkovacie plochy pri obytných domoch a rôzne
menšie investičné akcie.
Som rád, že vzniknuté pozemkové problémy pri
budovaní nášho „slávneho kúpaliska“ sú vybavené a investori by mohli začať. Tak im treba držať
palce a veriť, že kúpalisko v našom meste bude
stáť.
Čo vás momentálne najviac v meste trápi?
Prezentácia niektorých občanov pred voľbami.
Z môjho pohľadu je práca poslanca či už mestského alebo krajského poslaním. Nie je o úradovaní, ako si myslí pán, ktorý na sociálnych
sieťach rozdáva darčeky a na bilboardoch tvrdí,
že chce pracovať, nie úradovať. Rád by som sa
ho spýtal, kde je workoutové ihrisko, ktoré ľuďom sľúbil, pokiaľ bol v strane „Smer mladých“.
Pozemok mal od mesta sľúbený. Odo mňa si
osobne pýtal návod, ako sa to robí, dostať sa za
poslanca, žiadal odo mňa radu. Tak som mu poradil, aby bol normálny. Sledujem jeho kampaň
dlhšie a evidentne nepochopil moju radu. Možno je ľahšie rozdávať darčeky, točiť videá a týmto si kupovať ľudí. Práca poslanca je práca, ktorá
nemá stanovený časový limit. Aby poslanec za
sebou videl výsledky, musí mať i určitú prax, cieľavedomosť a predovšetkým trpezlivosť a toto sa
nedá získať zo dňa na deň.

jom tv kanáli spoločnosť Antechnet, s. r. o.
Podrobný program rokovania poslancov bude
uverejnený na webovej stránke mesta.

a zabezpečiť im komplexný a kvalitný výchovno-vzdelávací proces počas nasledujúcich
10 mesiacov.
Predpokladaný počet žiakov, ktorí prekročia
v septembri brány našich základných škôl
je 1 368. Do prvých tried nastúpi 168 žiakov – prváčikov. Materské školy bude navštevovať 485 detí.
Zároveň od tohto školského roka nastáva jedna zmena. Materská škola Budatínska Lehota
sa stane elokovaným pracoviskom Materskej
školy Komenského. Deťom bude vzdelávanie
v materskej škole zabezpečené tak, ako doteraz.
D. Š.
na lepšie materiálne a technické vybavenie
krúžku. Vzdelávací poukaz je potrebné doniesť
do 26. 9. 2017.
Žiadosti na krúžok a čestné vyhlásenie sa prijímajú do 15. 9. 2017. Poplatok za krúžok je
4,50 € (t.j. 0,50 € na mesiac).
Kontakt: 041/421 32 94, 0911/383 140,
cvcknm@cvcknm.sk, www.cvcknm.sk
CVČ KNM je správne miesto pre tvoj voľný čas!
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ÚDRŽBA MESTA V LETE

SPRAVODAJSTVO

Okrem kosenia trávy, orezávania drevín,
úpravy porastov a zabezpečovania čistoty
v meste Údržba mesta Kysucké Nové Mesto

VÍŤAZSTVÁ, KTORÉ
POMÁHAJÚ
Každá biela pastelka je pomocnou rukou pri
snahe naučiť sa chodiť s bielou palicou, variť,
postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá
je malým víťazstvom.
Víťazstvom,
ktoré
ľudí so zrakovým postihnutím vráti späť
do života. Príďte si
22. 9. od 10.00 do
17.00 do MIRAGE SC

AKTÍVNI SENIORI
Krížová cesta je starobylá a stále používaná
modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení
Ježiša Krista v jednotlivých
zastaveniach.
V tradičnej forme má
krížová cesta štrnásť zastavení. Spoločne so seniormi zo ZPS a DSS
sme v utorok 15. augusta na sviatok Nanebovstúpenia Panny Márie
už po štvrtýkrát navštívili krížovú cestu
v Kysuckom Lieskovci. V krásnom prostredí
sme v miernom stúpaní pri každom zo 14 zastavení zastali a pomodlili sme sa. Autorom
krížovej cesty je umelecký rezbár Ján Rajtek,
ktorý zhotovil umeleckú rezbu objektov a reliéfy. Krížová cesta končí pri Kaplnke Panny
Márie z roku 1995 na Rovniach, ktorú práve
rekonštruujú. Počasie v tento deň bolo nád-

vykonávala viaceré činnosti, ktorým prialo letné počasie, spomeniem len niektoré z nich.
Zdroj prírodnej pitnej vody, ktorý
sa nachádza v Hornej Skotni, je už
dlhé roky miestom odpočinku pre
turistov i občanov mesta. Mnohí
obyvatelia prichádzajú s nádobami
a používajú vodu na bežné účely,
alebo s ňou polievajú svoje záhradky. Voda je tu nezávadná a vynikajúco osvieži v horúcich letných
dňoch. Naša organizácia toto leto
vyrobila nový žľab na odtekanie vody a okolie
skrášlila novou prírodnou lavičkou z dreva,
ktorá slúži na odpočinok.
Brigádnici, ktorých zamestnala údržba mesta, natierali lavičky, detské preliezačky na
všetkých sídliskách, zábradlia a pod. Natreli
plot na Kamencoch pri gymnáziu, zábradlie
v Dubí, lavičky na ulici Belanského, Námestí
slobody, na pešej zóne atď.
Naša organizácia tiež zakúpila kameninové
časti na nové lavičky, ktoré sme umiestnili na
v Žiline alebo na Divadelné námestie
v Martine vyskúšať, ako by vám to šlo
poslepiačky. Pripravené sú rôzne kompenzačné a optické pomôcky, simulačné okuliare, meranie zrakových parametrov a maketa ambasádora tohto
ročníka Mareka Hamšíka, s ktorou sa
môžete odfotiť.
Do 31. 12. 2017 bude možné prispieť
na účet verejnej zbierky:
SK23 1111 0000 0014 3025 8006,
zaslaním SMS v hodnote 2 €

herné a my sme návštevu krížovej cesty spojili
s opekačkou. Na čistinke pri kaplnke, sme si
oddýchli, opiekli sme si slaninku a klobásu.
Spiatočná cesta nám v príjemnom rozhovore rýchlo ubehla a my sme
sa príjemne unavení vrátili
do zariadenia. Seniorom,
ktorí tento výlet absolvovali
po prvýkrát, sa veľmi páčil
a tešia sa, že si ho ešte zopakujú.
Tak ako po minulé roky
usporiadalo Zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych služieb v KNM pod vedením p. riaditeľky
Mgr. Denisy Smrekovej 7. ročník súťaže Seniorská rybka. Podujatie sa konalo v peknom prostredí na rybníku Neslušanka. Pozvanie prijali
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:
CSS Horelica, CSS Žarec Čadca, CSS Park Čadca, CSS Studienka Novoť, ZpS a DSS Karpatská
Žilina a domáce zariadenie ZpS a DSS KNM
postavilo dve družstvá ZpS Štúrova a DSS Li-

Námestí slobody. Pracovníci údržby vyrobili
a osadili sedacie časti na tieto lavičky. Po odstránení živého plota pri kostole sv. Jakuba,
sme skrášlili tento priestor kvetmi a drevinami.
Na záver chcem upozorniť, aby sme chránili
životné prostredie, v ktorom žijeme a nedevastovali lavičky a detské ihriská v meste, či
prírodu a vodný prameň odpadkami.
D. Jakubcová

na číslo 820 alebo on-line cez
www.bielapastelka.sk.
V uliciach po celom
Slovensku nás budete
môcť stretnúť 22.
a 23. septembra.
Viac na
www.bielapastelka.sk

tovelská. Súťažiacich prišiel povzbudiť aj primátor mesta Ing. Ján Hartel.
Slniečko a svieži vetrík prispeli k tomu, aby
sme si užili deň plný zábavy a dobrej nálady.
Päť disciplín bolo zameraných na rybársku
tematiku, napr. zhadzovanie žabiek pomocou
vodnej pištole alebo vedomostná súťaž, v ktorej súťažiaci prekvapili správnymi odpoveďami na neľahké otázky. Naše kuchárky nám
pripravili výborné grilované rybky a chutný
kotlíkový guláš z diviny, hovädzieho a bravčového mäsa. Prijímatelia sociálnych služieb
z Litovelskej ulice za pomoci ergoterapeutiek
vlastnoručne vyrobili výzdobu i darčeky, ktoré sme odovzdali súťažiacim na pamiatku. Víťazmi sa stali všetci účastníci podujatia, lebo
preukázali aj vo svojom zrelom veku húževnatosť, elán, veľmi dobré znalosti a chuť zabaviť
a zatancovať si pri ľudovej hudbe, ktorou nás
sprevádzal Zdenko Jati. Chceme sa poďakovať rybárskemu zväzu z KNM za zapožičanie
priestorov.
Anna Ondreášová, Katarína Krasňanová
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OZ Chrabromil, ktoré sídli na Ulici Belanského 12 v KNM a zameriava sa na prácu s ľuďmi s telesným a mentálnym postihnutím, sa
zapojilo do grantového programu Nadácie
Volkswagen Slovakia s názvom Vzdelaním
k integrácii. Nadácia Volkswagen Slovakia
finančne podporila náš projekt Chrabromilova knihovňa vo výške 2 000 €. Z poskytnutej dotácie sme zakúpili vybavenie knižnice

Nadácia

Volkswagen Slovakia

ako knihy, hry, regále a police na knihy pre
ťažko zdravotne znevýhodnené deti, mládež
a mladých dospelých z občianskeho združenia
Chrabromil.
Cieľom projektu bolo posilniť sústredenie,
vnímavosť, vyjadrovanie, sebareflexiu danej
cieľovej skupiny, podporiť ich slovnú zásobu,
vyjadrovanie sa, odbúrať napätie a prejavy agresivity, pomôcť spoznávať svoje pocity, prežívanie vnútorného sveta a aktívne ich zapojiť
do procesu vzdelávania. Tento cieľ sme napĺňali čítaním kníh, hraním hier. Keďže našou
cieľovou skupinou v projekte boli deti, mládež
a mladí dospelí ťažko zdravotne znevýhodne-

ZREALIZOVANIE INDIVIDUÁLNEHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU
V apríli sa zariadenie ZpSaDSS KNM zapojilo
do projektu v grantovom programe OPORA
2017. Poskytovateľom finančného príspevku
je Nadácia SPP. Predkladaný projekt mal byť
zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho prijímateľa sociálnej služby.
Rozhodli sme sa podporiť individuálny rozvojový plán u pána Miroslava. Jeho cieľom je,
aby bol ešte vo svojom
živote pre svoje okolie
užitočný. Chce opäť zažiť
pocit, že je pre niekoho
dôležitý a nápomocný.

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA
I KNIHY
Mestská knižnica KNM podala v tomto roku
7 projektov na podporu svojej činnosti do
rôznych nadácií a fondov. Štyri z nich boli
schválené a momentálne prebieha proces
podpisovania zmlúv či prieskum trhu. O jednom projekte z Nadácie Tesco budete môcť
rozhodnúť i vy, viac informácií prinesieme
v budúcom čísle.
Nové knihy pre všetkých je názov projektu,
ktorý patril k tým úspešným. Jeho predmetom je nákup kníh, a tým zabezpečenie kvalitného a rôznorodého knižničného fondu
s knižnými novinkami a knihami, ktoré čitatelia žiadajú. Pôjde o tituly z rôznych oblastí
pre rôzne vekové skupiny, literatúru odbornú,
populárno-náučnú a beletriu pre deti, mládež
aj dospelých. Projekt je v súlade so Stratégiou
rozvoja slovenského knihovníctva na roky
2015–2020, priorita 2.1. Cieľom projektu je
uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom, zvyšovať záujem
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Po rozhovore s pánom Miroslavom sme sa
rozhodli, že ho poveríme prácou fotografa
v našom zariadení. Keďže je spoločenský typ
a zúčastňuje sa v zariadení na všetkých aktivitách a spoločenských akciách, je na túto funkciu vhodným kandidátom.
Náš projekt patril medzi tie podporené a my
sme od Nadácie SPP získali finančný príspevok na kúpu fotoaparátu
vo výške 350 €. Teší nás,
že sme splnili cieľ v individuálnom pláne rozvoja
osobnosti pána Miroslao čítanie a čitateľskú gramotnosť, tiež skvalitniť služby knižnice. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou
4 000 €.
Mestská knižnica KNM je verejná knižnica,
ktorá okrem knižnično-informačných služieb
realizuje i vzdelávacie, kultúrne a spoločenské podujatia. Predmetom projektu Modernizácia podujatí knižnice je nákup technického
vybavenia – notebook, dataprojektor, reprosústava a stôl. Súčasné vybavenie knižnice je
už zastaralé a poruchové. Počas roka knižnica
organizuje viac ako 200 podujatí, pri väčšine
z nich sa využije uvedená výpočtová technika.
Cieľom projektu je skvalitniť a zatraktívniť
realizované podujatia a informačnú výchovu,
zmodernizovať a rozšíriť technické vybavenie
knižnice a zvyšovať informačnú gramotnosť
detí a mládeže. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na
roky 2015–2020, priorita 1.1. Z verejných
zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia
sumou 1 500 €.

ní, na realizáciu projektu sme spolupracovali
s dobrovoľníkmi, ktorí podľa potreby klientom čítali knihy a pomáhali im pri hraní hier.
Týmto projektom sme vytvorili možnosť
na vzdelávanie, stimuláciu ich psychických
funkcií a emocionálneho prežívania, ako aj
možnosť sebarealizácie. Využitím Chrabromilovej knihovne sa výrazne posilňuje ich
sústredenie, vnímavosť, vyjadrovanie, ale aj
vytváranie a posilnenie vzájomných vzťahov
a vzťahov s dobrovoľníkmi. Chrabromilova
knihovňa má veľký potenciál aj do budúcna
pri práci s danou cieľovou skupinou.
Touto cestou ďakujeme Nadácii Volkswagen
Slovakia za finančnú podporu.
Mária Cisíková
va, ktorý nový fotoaparát vyskúšal na rybárskej súťaži „Seniorská rybka 2017“ a na výlete
v Kysuckom Lieskovci, kde sme navštívili krížovú cestu. Výlet sme spojili so zberom liečivých bylín a hríbov a pochutili sme si na pečenej klobáse. Výlet a aj rybársku súťaž svojimi
fotografiami zdokumentoval pán Miroslav,
ktorý sa teší zo svojej novej funkcie a cíti sa
tak užitočný. Ďakujeme Nadácii SPP za podporu a realizáciu cieľa v individuálnom pláne
rozvoja pána Miroslava, ktorým podporila
jeho zručnosti.
Katarína Krasňanová

Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom
programu Kultúra podporil Zážitkové čítanie
v knižnici. V projekte pôjde o realizovanie
edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie detí, mládeže prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času
s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer s prihliadnutím na
oblastnú a regionálnu kultúru. Cieľom aktivít
je tvorba a prehlbovanie pozitívneho vzťahu
k literatúre a k čítaniu ako takému. Predmetom projektu je nákup interaktívnej tabule,
prostredníctvom ktorej budú môcť žiaci pracovať a získavať nové znalosti a zručnosti.
Projekt je spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja vo výške 300 €.
Ako posledné spomeniem už niekoľko rokov
známe Kultúrne poukazy. V knižnici ich môžete využiť na úhradu členského poplatku
a poplatkov za služby ako rezervácia, MVS
či rešerš. Odovzdaním kultúrneho poukazu
v knižnici podporíte jej činnosť. Z finančných
prostriedkov získaných v tomto projekte
chceme zakúpiť interiérové vybavenie do oddelenia pre deti a mládež, aby sa u nás mladí
čitatelia cítili príjemne.
D. Š.
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NADÁCIA VOLKSWAGEN PODPORILA CHRABROMIL

KTO SÚ LIBUŠA A OLÍVIA?
„Libuša je žena v produktívnom veku, ktorá statočne celé roky znáša manželov egoizmus a lakomstvo. Keď však jej deti vyletia
z rodného hniezda, dodá jej to potrebný
impulz a rozhodne sa žiť nový život. V ženskom svete, ktorého je odrazu súčasťou, sa
ale nečakane naštrbí vzťah jej dvoch dcér.
Podarí sa obetavej mame postaviť most medzi vlastnými deťmi? A neprevalí sa pritom
tajomná minulosť?“ Takto znie informácia
o novej knihe našej úspešnej spisovateľky
Márie Ďuranovej. Pred pár mesiacmi sa
dostala na pulty kníhkupectiev s názvom
Tajomstvá troch žien. Viac o osude hrdinky
Libuši a ženských tajomstvách sa dozviete

20. ROČNÍK RALLYE

KULTÚRA

(pokračovanie zo str. 1)
nášho mesta i okolia. A bolo sa na čo pozerať,
staré autá zaujali najmä deti. A ako sa už stalo tradíciou, svojou pýchou sa prišli pochváliť i tunajší dobrovoľní hasiči s Tatrou 26/30
z roku 1930.
Podujatie Beskyd Rallye tvorili tri etapy jazdy
krásnym horským prostredím Moravsko-Slo-

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
Počas jedného týždňa 16. – 22. septembra sa na Slovensku koná kampaň Týždeň
dobrovoľníctva. Touto cestou by sme chceli osloviť tých, ktorí by si chceli vyskúšať
dobrý pocit z dobrých skutkov i tých, ktorí
majú dobrovoľníctvo v duši nižšie uvedenou ponukou.
Hľadáme kreatívnych ľudí, ktorí ovládajú
moderné technológie, ktorí nám pomôžu
s propagáciou Mestskej knižnice KNM.
Potrebovali by sme pomoc s vytvorením

v dvanástom knižnom
titule, ktorý Márii Ďuranovej vyšiel vo vydavateľstve Brána.
Miroslav Haranta o svojej knihe hovorí: „Olívia, časť prvá, je príbeh
o mladej žene, jej živote,
o jej úspechoch a zlyhaniach. Sústredím sa na jej vnútorný svet,
vnútorné zažívanie a vytváranie si presvedčení, strachov, konceptov a právd, ktoré sú
ukladané do jej podvedomia, a verí im viac,
ako hocičomu inému. No jediné, čo jej dávajú, je viac bolesti a utrpenia a ešte viac strachov. Až do momentu, keď stretne jeho…“
Príbeh o mladej žene, ktorá prežíva rôzne
venských Beskýd v celkovej dĺžke cca 280 km.
Slovenská etapa viedla z Veľkého Rovného cez
8 miest, z ktorých jedným bolo KNM, cez Turzovku, sídlo organizátora Turzovský veteran
club, do Ostravíc. V KNM prišiel pozdraviť múzeum na kolesách aj primátor Ján Hartel, ktorému odovzdal riaditeľ pretekov Václav Dostálek
a zástupca veteran clubu Pavel Čimbora pamätnú striebornú plaketu Beskyd Rallye.
D. Š.

propagačných fotografií, plagátov, videí,
prezentácií a elektronických kníh. Kreativite medze nekladieme, takže sme otvorení
i nápadom dobrovoľníka ako spropagovať
knihy, čítanie a služby knižnice. Dobrovoľník by mal mať vedomosti s ovládaním moderných technológií, grafických postupov
a pod., nemala by mu chýbať kreativita,
flexibilita, estetické cítenie,
zodpovednosť
a ochota pomôcť, snaha

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NAJLEPŠÍ KYSUCKÝ GULÁŠ JOŽKA MIČURU
7. ročník súťaže vo varení gulášu bude venovaný pamiatke na
zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý
bol zakladateľom tohto podujatia.
Termín konania: 30. 9. 2017
Miesto konania: na sídlisku
Kamence za pohostinstvom Domček.
Podmienky prihlásenia do súťaže: Družstvo
pozostáva z 3 členov ľubovoľného veku
či pohlavia. Pri prihlasovaní zaplatí 15 €
(5 € na osobu) ako štartovné. Maximálne
množstvo uvareného gulášu je 30 litrov
(minimálne však 40 porcií), guláš môže byť
mäsový, rybací, hubový, sójový… Súťažiaci
musia uvariť guláš do 12.00 hod., prípravy
sa začínajú od 7.30 hod.

životné úskalia, dostáva sa do zaujímavých
situácií, či už v rodinnom, milostnom, alebo spoločenskom prostredí si môžete prečítať v prvotine Miroslava Harantu. Autor
vyrastal v KNM. Po ukončení strednej školy
odišiel študovať na Ekonomickú univerzitu
v Bratislave, dnes tu žije
a pracuje. Názov knihy,
ktorú vydal vlastným
nákladom,
napovedá,
že v blízkej budúcnosti
by sme sa mohli dočkať
i pokračovania príbehov
o Olívii.
Obe knihy nájdete i vo fonde mestskej
knižnice.
D. Š.

Varenie začína po slávnostnom otvorení súťaže o 8,00 hod. (za porušenie strata bodov).
Súťažné vzorky pre porotu sa budú odoberať
medzi 12.00–13.00 hod.
Následne bude vyhlásené poradie šiestich
víťazných družstiev a cena diváka. Súťažiace družstvo môže vydávať guláš na konzumné lístky, ktoré poskytne organizátor
súťaže, nesmie predávať guláš za hotovosť
(diskvalifikácia). Po vydaní gulášu si môžu
prísť vymeniť lístky za hotovosť vo výške
60 % z vydaných gulášov, max. z 90 porcií
gulášu. Súťažiace družstvá si prinesú: kotlík, kuchynské potreby k príprave gulášu,

učiť sa a zlepšovať. Čo dobrovoľník získa?
Príležitosť zlepšiť si svoje odborné zručnosti a získať prax s tvorbou propagačných
materiálov, inšpiráciu a pozitívnu energiu,
pocit zadosťučinenia, sebarealizácie, možnosť pomôcť dobrej veci a v neposlednom
rade propagáciu vlastnej kreativity a výsledkov práce.
Viac informácií: PhDr. Dušana Šinalová,
0904/744 995,
kniznica@kysuckenovemesto.sk,
041/421 27 32.
D. Š.
nádobu na vodu, suroviny, koreniny a dochucovadlá. Podľa počasia odporúčame si
priniesť dáždniky či slnečníky.
Organizátori zabezpečia: vyhradené
miesto, stolík, drevo a vodu, tiež chlieb,
misky a lyžičky.
O dobrú náladu sa postará aj bohatý kultúrny program.
Prihlášky a informácie: MKŠS KNM,
Dom kultúry, č. dv. 43, 421 22 41, p. Vajdiak
0904/498 316, p. Hošták (pohostinstvo
Domček)
Poznámka: Organizátori si vyhradzujú
právo na zmeny, s ktorými včas oboznámia súťažiacich. Súťažiaci, ktorí už uhradili štartovné a budú sa chcieť odhlásiť, tak
urobia najneskôr do 25. 9.
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V sobotu 12. augusta 2017 výbor DHZ
KNM na Námestí slobody usporiadal súťaž
v hasičskom športe, 24. ročník O pohár primátora mesta KNM. Pri začatí súťaže privítal primátor mesta Ing. Ján Hartel všetky
prítomné družstvá a občanov mesta, ktorí
si prišli pozrieť zaujímavú súťaž hasičských
družstiev. Vo svojom krátkom príhovore
zdôraznil, že súťaž hasičských družstiev je
tým zvláštna, že pripravuje dobrovoľných
hasičov zvládnuť náročné úlohy pri požiaroch, haváriách a povodniach.

SPOMIENKOVÁ
PÄŤDESIATKA
Športklub turistiky KNM usporiadal 5. augusta 7. ročník Dolnokysuckej spomienkovej 50-tky na počesť všetkých turistov
a priateľov turistiky. Štart sa uskutočnil
v sobotu ráno o 6.00 z vlakovej stanice.
Po príhovore nasledovala minúta ticha za
tých, čo nie sú už medzi nami a robia nám
strážnych anjelov na našich potulkách po
horách, vrcholoch a dolinách. Bola tropická
noc, ráno o 5,45 hod. bola teplota 21 °C. Postupne nás začala hriať ešte aj naša vlastná
energia, keď sme sa rozbehli. Postupovali
sme smerom do miestnej chatovej časti
Škorčie, ďalej ku krížu pod Táborom, kde
bola prvá krátka prestávka. Pri kríži sme
na počesť a pamiatku našich kamarátov
zapálili symbolický kahanec. Potom ďalej
na vrchol Tábora, kde nás privítala nová
rozhľadňa. Tu nás už odbehli Z. Pekárková, B. Galvánek a M. Koleno. Ďalej sme
smerovali cez Majtánky do centra Nesluše.
Odtiaľto sa v malom predstihu vydali ďalší
traja účastníci – M. Jakubiková so sadrou
na ľavej ruke, O. Baránek a J. Mikovčák. Ďalej sme pokračovali do obce Rudinská, odtiaľto štartovali predseda oddielu F. Žabka
a F. Obšivan. Potom hybaj ďalej smerom
na modrú turistickú značku pod Závršie,
ponad Divinu, Ľalinok, okolo vrcholov
Rochovice cez Červené, kde sa nám naskytol fantastický výhľad na všetky svetové
strany. Od Kysuckej vrchoviny cez Malú
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Súťaž prišli podporiť predseda ÚzO DPO SR KNM
Ing. Ján Martiška, veliteľ ÚzO DPO SR KNM
a starosta obce Lopušné
Pažite Ing. Peter Harcek,
predseda RK ÚzO Dušan
Pytel, prednosta MÚ KNM
JUDr. Ľubomír Ježo. Zlatým klincom súťaže bola i pýcha DHZ KNM historická Tatra
26/30 vyrobená roku 1930, pri ktorej sa zastavovali viacerí občania a hlavne deti. Súťažilo sa v dvoch kolách, započítal sa lepší
dosiahnutý čas.

Fatru, ďalej na Javorníky a Beskydy. Krásne
pohľady na jednotlivé
vrcholy a dolinky umocňovala sa chvejúca zlatisto kvitnúca tráva,
hladkaná miernym vánkom a vetríkom, ktorý
aj nás občas osviežoval
v už prehriatom vzduchu od slniečka, ktoré
nás neustále sprevádzalo a opekalo. Pomaly
sme zišli do Považského Chlmca a postupne
do Budatína na prvú občerstvovačku po
27. km. Tu svoje putovanie ukončili mladí
turisti P. Kubalová a J. Franek, ktorí to skúšali po prvýkrát a na prvýkrát pekný výkon,
potom aj O. Baránek, J. Mikovčák, F. Žabka
a F. Obšivan. Nám ostatným s plnými bruchami sa veľmi ťažko rozbiehali naše nôžky
smer Dubeň, Zástranie a ďalej ponad sedlo
Kotrčiná Lúčka. Zbehli sme postupne do H.
Vadičova – Bizičky – na 40. km na druhú občerstvovačku. Tu sa s nami lúčia P. Virdzek
a M. Jakubiková, ktorej tiež musíme zagratulovať, veď so sadrou na ruke to nemala
jednoduché. S bicyklom dobehol aj O. Tulec
do H. Vadičova a potom do KNM. Ostatní
50-tkári pozbierali všetky sily, zrovnali si to
v hlave, čakalo ich vyše 400 m prevýšenia
do sedla pod Ľadonhorou a potom cez Steny smer KNM. Vzhľadom na mimoriadne

Výsledky
Kategória muži:
1. miesto: DHZ Rudinka, čas 14,82 s
2. miesto: DHZ Ochodnica, čas 15,48 s
3. miesto: DHZ Dolný Vadičov, čas 16,02 s
4. miesto: DHZ Horný Vadičov, čas 17,19 s
5. miesto: DHZ Nesluša, čas 18,86 s
6. miesto: DHZ KNM, čas 21,01 s
Kategória ženy:
1. miesto: DHZ Oškerda, čas 19,08 s
2. miesto: DHZ Ochodnica, čas 19,18 s
Plameň dievčatá:
1. miesto: DHZ Kysucký Lieskovec
Súťažné družstvá získali poháre, žiačky medaile. Už treba len poďakovať domácemu
DHZ za dobrý priebeh súťaže, ktorú zvládli
na jednotku. Dovidenia o rok pri oslavách
140. výročia založenia DHZ.
Ľudovít Hoch

ŠPORT

HASIČI SÚŤAŽILI O POHÁR

nepriaznivé podmienky a časovú tieseň pokračovali D. Šrenkel, Ľ. Kubánek, S. Lisková
a T. Bráciník po pekne rozpálenom asfalte
cez D. Vadičov, Lopušné Pažite, Radoľu až
na námestie v KNM – 50,3 km/1 480 m.
Bolo 20,35 hod. Z. Pekárková (66 r.),
B. Galvánek (74 r.) a M. Koleno (54 r.) dorazili do cieľa 50-tky v KNM okolo 18,45 hod.
Podali najhodnotnejší výkon, veď za necelých 13 hodín urazili 52 km a 1 880 m prevýšenia, čo v podstate znamená, keby sa to
prepočítalo na chôdzu po rovine, že prešli
70 km.
Celkovo sa akcie zúčastnilo 17 turistov, čo
bola nižšia účasť oproti minulému roku
o 50 %. Preto sa tešíme na budúci ročník
a veríme, že podmienky budú priaznivejšie,
ako aj účasť. Na záver Horám zdar!
Teodor Bráciník
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SPOMIENKY
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále.
Dňa 13.9. si pripomíname 10. smutné výročie
úmrtia a 22. 9. nedožité 82. narodeniny nášho
manžela, otca, dedka
Jozefa LIŠČÁKA
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu v modlitbách
tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sú chvíle, na ktoré spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 14. 9. 2017 si pripomenieme 6. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka,
pradedka
Jozefa MIHÁLIKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomínajú manželka, syn Jozef
s priateľkou, dcéry Janka a Marianka
s rodinami, vnučky Veronika, Laurika a vnúčik
Alex a malý pravnúčik Jakubko.

Dňa 16. 9. 2017 si pripomenieme 15. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Anton JÁNOŠKA z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti
s rodinami.

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať.
Budeme, synček drahý, stále na Teba
spomínať.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov
a spomienky nám zanechal.
Tá rana stále bolí a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 26. 9. bude tomu šesť rokov, čo zomrel
Jozef TULEC z KNM
S úctou a láskou spomína mama, otec, sestra
Monika a s rodinou a teta Zuzka s rodinou.

Dňa 15. 8. 2017 sme si pripomenuli
25. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš
otec, dedko a pradedko
Rudolf KRÁLIK

V mesiaci október 2017 si pripomenieme
1. smutné výročie od úmrtia mamy, babky
a prababky
Márie KRÁLIKOVEJ
S úctou a láskou na nich spomínajú synovia
s rodinami a dcéra Katarína.

Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých
ostatných, ale ju nemôže nahradiť nik.
Dňa 18. 9. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej milovanej mamy a babky
Zdenky CHORVÁTOVEJ
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám
dal, ostáva v nás.
S láskou v srdci spomínajú dcéry a vnúčatá.

Najkrajšia láska zomiera,
keď otec oči zaviera.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale Teba nám už nikto nevráti.
Dňa 8. 9. 2017 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia môjho milovaného manžela, nášho
otca, syna, brata, dedka, švagra, svata
Jaroslava JARABICU z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomína celá rodina a tí najmenší
posielajú dedkovi do neba pusu.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok ostáva otvorená
dokorán.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 19. 9. 2017 si pripomenieme 3. výročie,
čo nás opustil manžel, otec, starký
Marián KUŠNIER z Kysuckého Nového
Mesta
Spomína manželka, syn, dcéra s rodinou,
sestry a ostatná rodina.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Úsmev na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
Dňa 26. 8. 2017 bolo tomu 6 rokov, čo nás
navždy opustil
Jozef BESTVINA
S láskou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Karol ŠUSTEK
Justín ŠTRBA
Vladimír ČERVENEC
Milan ĎURANA
Miroslav MINDEK
Elena PILATOVÁ
Ľubomír ŠKOLNÍK
Jaroslav ŠEVČÍK
Anton HÁJNIK
Ing. Ondrej PERĎOCH
František MARTINEC

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

80 rokov
81 rokov
67 rokov
64 rokov
77 rokov
60 rokov
42 rokov
57 rokov
73 rokov
82 rokov
62 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba v našich srdciach
ostávajú.
Dňa 7. 8. 2017 sme si pripomenuli nedožitých
70 rokov nášho drahého manžela, otca,
svokra, starého otca
Antona BAJÁNKA z Kys. Nového Mesta
S láskou na neho spomína a za tichú
spomienku ostatným ďakuje manželka Milka,
2 dcéry, 2 synovia, zať, vnúčatá a ostatná
rodina.

POĎAKOVANIE
NARODENIE DETÍ

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke s mojim bratom
Rudolfom JANÍKOM z Lopušných Pažíť,
ktorý nás opustil 25. júla 2017.
Zároveň úprimne sa chceme poďakovať za dôstojnú rozlúčku a všetku
pomoc Ing. Petrovi Harcekovi a Ing. Jánovi Hruškovi.
Brat Pavol s manželkou a celou svojou rodinou.
„Kto žije v srdciach druhých, nikdy nezomiera.“
Dňa 17. 8. 2017 nás vo veku 81 rokov navždy
opustil náš otec, starký, prastarký, brat, švagor,
krstný otec, ujo
Vincent ŠEVČÍK zo Snežnice
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom,
susedom a známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s naším drahým zosnulým. Poďakovanie patrí
aj pánovi farárovi Mgr. Martinovi Adamčíkovi,
organistovi Milanovi Kopčanovi, pohrebnej
službe a ďalším zúčastneným, ktorí prispeli
k dôstojnej rozlúčke.
S úctou a vďakou smútiaca rodina

INZERCIA
 Predám 3-izbový byt, úžitková plocha 65 m + 1,65 m
(pivnica) na Hurbanovej ulici 2289, Čadca. Byt v pôvodnom
stave, na prízemí, zateplený, plastové okná, podlaha – parkety.
Nehnuteľnosť sa nachádza v tichej lokalite s dobrou
občianskou vybavenosťou a dopravnou dostupnosťou, blízko
supermarket, škola, škôlka, zastávka MHD, kostol.
Pár metrov od bytu predám garáž v Čadci – Hurbanova ulica 2289.
Rozmery 5,7 × 3,7 m. Úžitková plocha 20 m2. V garáži montážna jama, elektrina 380/220 W.
V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č. 0917/330 680.
2
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Juraj Kuba,
Alex Ryan Simeon Hurtoš,
Samuel Lašček,
Maxim Marek,
Samuel Sucháň,
Juraj Zajac,
Patrik Urban,
Oliver Ďuriš,
Damián Smoleň,
Sofia Škorvánková,
Stanislav Lokaj,
Matej Pupek,
Diana Hunčíková,
Alex Beliančin,
Lucas Vilk

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

1. 9. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

2. 9. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

3. 9. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

9. 9. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

10. 9. 2017

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

PIATOK

15. 9. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

16. 9. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17. 9. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

23. 9. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24. 9. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

SOBOTA

30. 9. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

1. 10. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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Správne znenie tajničky z čísla 8/2017
znie: „… malé starosti veľkými.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Katarína Húšťavová, Jesenského 1170, KNM – 6,00 €,
2. Margita Martikánová, ClementiErato,
Odin, oak,
rétorika

múza
ľúbostného
básnictva

1. časť
tajničky

sova 1025, KNM – 5,00 €, 3. Zuzana
Turková, Nesluša 723 – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy
14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne
predchádzajúci pracovný deň. Správ-

2. časť
tajničky
popevok
popravca

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

patriaca
Adele

košický
zabávač
alelomorfa

EČV
Trebišova

lebo
(bás.)

vápencové
územie
severský
boh
tí,
po rusky

dub,
po
anglicky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

rečníctvo

argón
(zn.)
tlak krvi
(skr.)

vedro
pri studni

tni

patriaci
Anabele

prebralo sa liek proti
udrú
predložka
k životu nevoľnosti po hlave

obidve

najvyššia
karta

ne znenie tajničky z čísla 9/2017 spolu
s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 9. 2017.

cín
(zn.)

kartársky
výraz
tým
smerom

erbium
(zn.)
izolačná
lepenka
dávali rady
EČV
Krupiny

3. časť
tajničky

tvorca
epických
diel

zasial
určité
množstvo

úder

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Menandros: Zdravie a rozum… dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

9

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 8/2017 znie: „perlička“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Palko Liška, Nesluša 957.
Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM
v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod., najneskôr
do 30. 9. 2017. 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. 9. 2017, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

S
S
S
S
S
S
S
S

1. Sito (zdrob.).
2. Múr.
3. Sladká ovocná šťava.
4. Črieda.
5. Centrum.
6. Výlučok v ústach.
7. Fínsky parný kúpeľ.
8. Osol.

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

Zvesti
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(pokračovanie zo str. 1)
jomaľby zobrazujúce prírodu i samotného autora nadobudlo mesto v roku 1995. Avšak vznik
jednotlivých diel možno datovať do obdobia
medzi rokmi 1978 – 1990. V dielach Bohdana
Braciníka sa odráža jeho láska k rodnému kraju,
zobrazuje v nich rieku Kysucu, Ľadonhoru či
Vreteň. Vzťah k rodnému mestu zachytávajú
obrazy Rodný dom, Zimná noc (farský kostol),
Bocianie hniezdo, Veduta – panoráma a rieka
Kysuca (sídlisko Kamence). Do života Bohdana
Braciníka neoddeliteľne patrilo i umenie, to
zachytáva vo svojom obraze Atribúty. Maliar
prispel do tejto zbierky i dvoma autoportrétmi – olejomaľbou a kresbou.
Bohdan Braciník sa narodil 11. januára 1926
v KNM v rodine drobného živnostníka Arpáda
Braciníka (automechanika) a manželky Karoly,
rodenej Šurinovej. V KNM vychodil 5-triednu
ľudovú školu, po ukončení 4 ročníkov reálneho
gymnázia v Žiline sa vyučil u svojho otca za automechanika. Pokračoval v Bratislave na štátnej priemyselnej škole v rokoch 1944–48.

UMENIE OKOLO NÁS (5.)
Vitráž z bieleho a žltého skla v zrekonštruovanej budove pri parku (bývalý okresný úrad) je
opäť viditeľná i pre chodcov. Dlhé roky ju skrýval netransparentný materiál, ktorý mal zabrániť únikom tepla v budove. Avšak firma, ktorá
v uplynulom roku túto budovu rekonštruovala, pristúpila
k inému variantu a vitráže
presklila, aby opäť plnili svoju
dekoračnú funkciu. Autorom
tohto diela je akademický maliar František Kráľ, častejšie
uvádzaný ako Fero Kráľ. Vitráž
je signovaná s rokom 1957. Pri
vitráži autor najskôr vytvoril
farebné návrhy a malé štúdie.
Jednotlivé diely kresby neskôr
preniesol na kartónový papier
do skutočnej veľkosti, ostatnú
prácu dokončili umeleckí sklári v štátnom podniku Umělecká řemesla Brno. Narezané kúsky farebného
skla rôznej hrúbky potom vsunul do olovených
rámikov a tie osadil do železného rámu.
Obe niekoľko metrov vysoké vitráže sa nachádzajú na schodisku budovy. Prvá z nich zobrazuje ako ústredný motív ženu – matku. Drží na
rukách dieťa a v druhej ruke vedie dievčatko.
Pri jej nohách sa nachádza kľačiaca žena, ktorá
sa s ďalším dieťaťom hrá. Veľký priestor dopĺňajú kvety a vtáci.
Vitráž na vyššom poschodí, žiaľ, vo vnútornom
priestore delí podesta dobudovaného scho-

Zvesti

Popri zamestnaní si
dopĺňal vzdelanie na
Ľudovej univerzite
v Žiline. Tieto poznatky využíval pri
tvorbe novej techniky. Je autorom 6 vynálezov a 52 zlepšovacích
návrhov.
Pracoval ako samostatný konštruktér
v Nitre, Žiline, Bratislave a KNM. Už
počas štúdia na gymnáziu si obľúbil kreslenie u profesora
Františka Šmilauera.
Neskôr sa vzdelával v technickom kreslení
na Vyššej priemyselnej škole strojníckej, spojenom s axonometrickým premietaním, čo bolo
základom najprv pre krajinomaľbu, postupne
aj pre portrétnu a figurálnu maľbu. Vo voľnom
čase sa venoval krajinomaľbe rôznych kútov
Slovenska i zahraničia. Námety čerpal najmä
z Tatier a rodného kraja. Zachytenie už teraz
asanovanej časti mesta odráža kladný postoj
diska na štvrté podlažie. Opäť je ústredným
motívom žena v ľudovom odeve. Stuha, ktorú
drží v rukách, ju spája s ďalšími postavami detí,
ktoré jej nesú kvety. Oproti žene stojí muž v ľudovom odeve. Napriek tomu, že autor tvoril vitráže v čase socializmu, siahol po nadčasovejšej
téme, čo bolo určite vynikajúce riešenie.
František
Kráľ
sa narodil 15. mája
1919 v Liptovskom
sv. Mikuláši. Študoval na výtvarnom
oddelení Vysokého
učení technického
u profesora Hlavicu, neskôr prešiel
na Slovenskú vysokú školu technickú
v Bratislave. Tu sa
dostal do pôsobenia Martina Benku,
Maximiliána Schurmanna, Jána Mudrocha a Jozefa Kostku. Šesťdesiat rokov pôsobil v Žiline (1945 – 2005).
Od roku 1959 mal ateliér na Ulici Kálov, neskôr
na sídlisku Hliny VII. Tvoril grafiku, kresbu,
vitráže a mozaiku. Jeho najpodstatnejšou výtvarnou metódou bola maľba. Organizoval
výtvarný život regiónu. Vychoval generácie
mladých výtvarníkov, veľa času venoval aj svojim nasledovníkom, ako lektor viedol mnoho
rokov klub neprofesionálnych výtvarníkov
v Žiline. Ovplyvnil rad slovenských umelcov,
napr. Miroslava Cipára, Zdena Horeckého,

k rodnému mestu. Maľoval aj
portréty. Namaľoval 105 obrazov, usporiadal 4 samostatné
výstavy. Od detstva mal Bohdan i vzťah k poézii a v 26. rokoch napísal svoju prvú báseň
Žiť chcem (1951), v ktorej sa
zamýšľa nad existenciou človeka. Táto báseň je i na začiatku
jeho eposu Bytie v plnosti života (1995). Mal vzťah k hudbe,
študoval 6 rokov na žilinskom
konzervatóriu. Neskôr založil
a dva roky dirigoval 57-členný zmiešaný spevokol Matice
slovenskej v KNM. Napísal aj
partitúru vlastnej symfónie
D dur. Zomrel 26. mája 2003.
Použitá literatúra
ĎURNÁ, Scarlet : Bohdan Braciník – básnik,
výtvarník, hudobník a technik. In Kysuce,
roč. 6, č. 4 (25.1.1996), s. 4. ISSN 0139-5068
HARCEKOVÁ Helena : Bohdan Braciník.
In Zvesti KNM, roč. 3, č. 2 (1996), s. 9.
ISSN 1337-7949
Vladimíra Kompánka, Alexa Mlynárčika, či
Milana Paštétu.
Je tiež autorom farebných vitráží okien
vo Františkánskom kostole v Žiline a v škole na Hlinách. Na žilinskej železničnej stanici
cestujúcich upútajú vitráže zobrazujúce severozápadné Slovensko, ktoré vytvoril spolu
s Róbertom Dúbravcom. Na Radnici mesta Žilina sú jeho vitrážové okná s motívmi Slovenska
a Žiliny. Zomrel 18. novembra 2008 v Borinke.
Mesto Žilina si uctilo život a prácu Fera Kráľa
v roku 1999, keď mu pri príležitosti jeho
80. narodenín udelilo Čestné občianstvo mesta
Žilina a v roku 2014 so Zborom Žilincov osadilo pamätnú tabuľu na budovu na Legionárskej
ulici, kde mal ateliér. V roku 2006
mu Rada konferencie
biskupov
Slovenska udelila
cenu Fra Angelica.
Použitá literatúra:
ČORBA, Pavol : V Žiline si uctili pamiatku
výtvarníka Fera Kráľa. Žilina : Mestský úrad,
2014. [ cit. 15.8.2017 ]. Dostupné na internete
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=13442
MOLNÁR, Alexander : Za Ferom Kráľom.
In Kultúra : dvojtýždenník závislý od etiky,
roč. 12, č. 4 (2009), s. 9. ISSN 1335-3470
SKALICKÝ, Miloš : Vitrážové umenie na železničnej stanici : záznamy o vitrážach z farebného
skla. In Žilinské noviny, roč. 5, č. 48 (2004),
s. 24. ISSN 1336-0043
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KULTÚRA

UMENIE OKOLO NÁS (4.)

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk / Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

1. 9. 2017
Primátorský výstup na Holý vrch
Pešia turistika na najvyšší vrch katastra
KNM – Holý vrch. 10. ročník primátorského výstupu.

14. 9. – 14. 11. 2017
Kaštieľ Radoľa
Remeslá našich predkov
Výber z tvorby detí zo základnej a materskej školy v Radoli.

1. 9. – 30. 5. 2018
Mestská knižnica KNM
Čítame o sto 6
4. ročník súťaže pre žiakov ZŠ a celé triedy. Zbierajte body počas celého školského
roka a vyhrajte zaujímavú cenu.

15. – 17. 9. 2017
Vysoké Tatry
Športklub turistiky pozýva všetkých na
prechod sedlami vo Vysokých Tatrách.

KULTÚRNE SPEKTRUM

3. 9. 2017
Kysucká vrchovina
Športklub turistiky pozýva všetkých na letný prechod Kysuckou vrchovinou.
8. 9. 2017,
7.00 – 10.00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba
SR.
9. 9. 2017
Vysoké Tatry
Turistika na Priečne sedlo.

NÁBORY DO KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH KLUBOV PRE DETI, MLÁDEŽ
I DOSPELÝCH
4. – 30. 9. 2017
futbalový štadión
Nábor do futbalového klubu
Nábor mladých futbalistov od predškolského veku do 12 rokov do MŠK KNM.
kontakt: Ing. Róbert Chládek,
0948/616 715, robert.chladek@gmail.com
4. 9. – 31. 10. 2017
telocvičňa ZŠ Clementisova a Dolinský potok
Nábor na judo
Nábor nových judistov sa bude konať
na tréningoch oddielu Judo San. Privítame
všetkých chlapcov a dievčatá vo veku od 6
do 12 rokov. V prípade záujmu i starších.
kontakt:
Ing. Stanislav Kuchár, 0903/778 107,
judo@judosan.sk, www.judosan.sk

15. 9. 2017, 14.00 h.
Deň Dubia
Pri príležitosti 650. výročia 1. písomnej zmienky
o Dubí je pripravený slávnostný deň, ktorý sa uskutoční pri zvonici v Dubí.
V programe svätá omša, požehnanie Minigalerie Zvonica – Komunitné centrum Dubie,
odhalenie dubského erbu, prezentácia pripravovanej knižnej publikácie, súťaž o najlepšieho kuchára a kultúrny program.
17. 9. 2017, 10.00 – 15.00 h.
Futbalový štadión
Majstrovstvá Slovenska v hasičskom
športe
Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe chlapcov a dievčat v behu na 60 m cez
5. – 27. 9. 2017, 14.30 h.
Športová hala
Nábor do hádzanárskeho oddielu
Hádzanársky oddiel MŠK KNM pozýva medzi seba chlapcov vo veku 7 – 12 rokov. Nábor počas tréningov v pondelok a stredu.
kontakt: 0907/880 743,
podolak.branislav@gmail.com
6. 9. 2017, 16.00 – 17.30 h.
Zrkadlová sála dom kultúry
Nábor do tanečnej skupiny Terra
Tanečná skupina Terra príjme medzi seba
nových členov. Skupina sa venuje klasickým aj moderným country tancom ale aj
clogging-u (americký step).
kontakt: 0915/821 909, 0907/209 687
12.9. 2017, 16.00 – 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Nábor do súboru Asanka
Nábor do mažoretkového súboru Asanka
pre dievčatá vo veku 6-8 rokov

prekážky. Súťaže sa zúčastní oko 100 pretekárov. Súčasťou podujatia bude kultúrny
program.
23. 9. 2017
Deň športu pre rodiny s deťmi
Turistika na Ostré a Straník.
30. 9. 2017
Veľká Fatra
Športklub turistiky KNM pozýva na výstup
na Kopu vo Veľkej Fatre.
30. 9. 2017, 7.30 h.
sídlisko Kamence
Najlepší kysucký guláš
7. ročník súťaže vo varení gulášu bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru,
ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.
PRIPRAVUJEME
11. 10. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Chlieb s maslom
Divadelné predstavenie s podtitulom Ženy
sa skrátka k mužom nehodia.
Hrajú: Dominika Žiaranová, Juraj Loj,
Branislav Deák, Martin Mňahončák
Réžia: Alena Lelková
Vstupné: 12 €
kontakt: vnukova@asanka.sk,
0903/852 328 a gajdosova@asanka.sk,
0918/286 633
13. 9. 2017, 17.00 – 18.30 h.
Dom kultúry KNM
Kurz spoločenských tancov
1. stretnutie, ako sa naučiť základom polky,
valčíka, tanga, rumby, salsy a ďalších tancov pre mládež aj dospelých sa uskutoční
v hlavnej sále DK.
kontakt: 421 22 41 alebo 0915/032 392
alebo osobne v MKŠS
poplatok: 50 € za 10 lekcií
27. 9. 2017, 18.30 h.
Zrkadlová sála domu kultúry
Tai Chi pre začiatočníkov
Združenie Taoistického Tai Chi
v Slovenskej republike otvára cvičenie pre
skupinu začiatočníkov.
Kontakt: knm@taoist.sk, 0949/601 492,
www.taoist.sk
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