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SPOMIENKA NA LETO
HOBBY VÝSTAVA HASIČOV
Dom kultúry v KNM 10. 9. zažil pekné
chvíle. V tento deň bola v jeho priestoroch
otvorená medzinárodná výstava „Hasičské hobby/Feuerwehr Hobby“. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili zástupcovia
DPO SR, HaZZ, primátor mesta KNM,
starostovia a starostky obcí okresu, predstavitelia štátnej správy, predstavitelia
Územného výboru DPO SR, DHZ okresu
a riaditelia základných a stredných škôl.

viac na str. 5

V letných mesiacoch máme oveľa viac
času na rôzne športové aktivity, spoznávanie krás, miest, ľudí... Takto to bolo
aj počas uplynulých letných prázdnin
v cyklotábore.
Počas celého pobytu sme spoločne spoznávali Veľkú Fatru a jej okolie. Každodenné cyklotrasy viedli po Turčianskej
cyklomagistrále, ktorá patrí medzi najkrajšie a najlepšie značené. Prvá túra bola
testovacia, preverila fyzické schopnosti účastníkov tábora v jazde na bicykli.
Spoznali sme okolité dedinky a navštívili

viac na str. 4

V dňoch 21. až 25. augusta sa ZŠ Dolinský potok otvorila pre najmladších školákov. Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili
Letnej školy predškoláka. Naším cieľom
bolo pripraviť školákov na rozvíjanie
vlastností a zručností potrebných pre
plynulý prechod z MŠ do prvého ročníka
ZŠ. V materskej škole prechádzali deti cez
rozprávky k práci – k hre. Preto sme i my
na túto aktivitu nadviazali a Letnou školou predškoláka nás sprevádzali rozprávky. Prostredníctvom hier a rozprávok sme
viedli deti k porozumeniu, pochopeniu od
jedného k druhému, k rozvíjaniu pozitívnych stránok osobnosti dieťaťa, k pomoci, vzájomnej spolupráci, úcte, priateľstvu
a láske.
V rozprávkach O Snehulienke a siedmych
trpaslíkoch, Rozprávka o repe, Ako išlo

viac na str. 4
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

V minulom príspevku som sa zmienil o voľbách
do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sú vyhlásené na 4. novembra tohto roku. Už som písal, že prvýkrát od roku 2001, keď vznikli tieto
krajské samosprávy, budú tieto voľby len jednokolové, takže predseda (župan) bude známy, tak
ako zvolení poslanci, ihneď po sčítaní hlasov dňa
5. novembra. Občanom mesta, tak ako pri iných
voľbách, bude doručené najneskôr 25 dní pred
dňom konania volieb oznámenie o konaní volieb,
v ktorom bude uvedený dátum a čas ich konania,
volebná miestnosť i volebný okrsok. Rozdiel je
len v tom, že uvedené oznámenie nebude doručované každému voličovi, ale jedno oznámenie
bude doručované všetkým členom domácnosti.
Tak, aby to niekoho nepomýlilo, lebo voliči boli
dlhé roky zvyknutí, že takéto oznámenie bolo
doručované všetkým voličom. Prvýkrát to bolo
takto vykonávané pri voľbách do NR SR v roku
2016. V doručenom oznámení nebudú uvedené
mená a priezviská voličov – členov domácnosti,
ale len adresa ich trvalého pobytu, a to názov
ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu.
Mesto doručí jedno takéto oznámenie do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami) a do každého bytu v bytovom dome, v ktorom sú prihlásení na trvalý
pobyt občania SR a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov. Významná zmena
sa týka priamo úkonov počas samotného volebného aktu. Doteraz platilo, že volič po príchode
do volebnej miestnosti preukázal svoju totožnosť
občianskym preukazom, teraz ju môže preukázať
aj iným úradným dokladom, ktorý obsahuje jeho
podobizeň, ale musia byť na ňom zaznamenané

VÝSLEDKY OVPLYVNIL
DÁŽĎ
V nedeľu 17. 9. sa na mestskom štadióne uskutočnili IV. Majstrovstvá Slovenska
v behu na 60 m cez prekážky. O prípravu podujatia sa postarala Dobrovoľná ochrana SR, zástupcovia Slovenskej ligy
v behu na 60 m cez prekážky a hlavne
naši hasiči z Dobrovoľného hasičského
zboru v KNM pod taktovkou Jaroslava
Belka. Hoci prípravy prebehli na jednotku, organizátori jednu vec ovplyvniť nemohli, chladné a daždivé počasie
úradovalo od rána.

všetky údaje uvedené o osobe v zozname voličov
(dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého
pobytu). Potom mu okrsková volebná komisia
vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Čo je
ale nové, toto prevzatie hlasovacích lístkov volič
potvrdí svojím vlastnoručným podpisom v zozname voličov. Ak tak urobiť nemôže, predseda
okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov. Bolo tomu tak už pri
voľbách do NR SR. Po prevzatí hlasovacích lístkov
a obálky volič vstúpi do osobitného priestoru na
úpravu hlasovacieho lístka (za zástenu) a vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby
predsedu samosprávneho kraja. Na hlasovacom
lístku pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaním
poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých
hlasuje. Zakrúžkovať môže najviac taký počet
kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom
obvode zvolený počet poslancov zastupiteľstva.
V našom okrese sú to traja poslanci. Keby volič
zakrúžkoval viac ako troch kandidátov, hlasovací
lístok je neplatný. Menej ako troch zakrúžkovať
môže. Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu
samosprávneho kraja zakrúžkovaním poradového čísla označí jedného kandidáta pre ktorého
hlasuje. Potom hlasovacie lístky vloží do obálky
a túto vloží pred okrskovou komisiou do volebnej schránky. Volič, ktorý si nemôže sám upraviť
hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo
vziať so sebou za plentu iného voliča, nie však
člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil
do obálky. Rovnako za voliča, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie v jeho prítomnosti, vložiť iný volič, ale opäť
nie člen okrskovej volebnej komisie.
Tieto voľby, ako je známe, neoplývajú účasťou
veľkého počtu voličov. Možno aj preto, že mnohí ani nepoznajú kompetencie tohto krajského
útvaru, ktoré sa bezprostredne týkajú obyvateľov
i nášho mesta. Len okrajovo spomeniem, že Ži-

linský samosprávny kraj je zriaďovateľ stredných
škôl, teda aj tých, ktoré sa nachádzajú v našom
meste: gymnázium, Spojená škola (bývalá Stredná priemyselná škola) na Nábrežnej ulici a tiež
Stredná odborná škola strojnícka na Športovej
ulici. Na týchto školách vykonáva štátnu správu v 2. stupni, teda tie veci, o ktorých rozhodol
riaditeľ tejto školy v I. stupni, a samozrejme, vymenúva a odvoláva riaditeľov týchto stredných
škôl. Pod vyšší územný celok, ako niekedy túto
krajskú samosprávu nazývame, patrí aj zriaďovanie neštátnych zdravotníckych zariadení (polikliník a nemocníc s poliklinikou), pričom krajská
samospráva vydáva povolenia na poskytovanie
zdravotníckej starostlivosti v týchto zariadeniach.
Do ich kompetencie rovnako patrí i správa ciest II.
a III. triedy, pričom cez obytnú zónu nášho mesta, (cez ulice Dlhomíra Poľského, Litovelskú, Murgašovu, Športovú, Neslušskú cestu, Vajanského
ulicu, a Ulicu 9. mája až k Povinskému mostu) ako
som už viackrát písal, prechádzajú až tri cesty tretej triedy a jedna cez mestskú časť Oškerda. Do ich
kompetencie patrí nielen cesty udržiavať, ale rovnako podľa potreby prestriekavať priechody pre
chodcov, prípadne zriaďovať nové priechody. Ešte
spomeniem, že Žilinský samosprávny kraj je tiež
zriaďovateľom Zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych služieb na Štúrovej ulici, a tiež je zriaďovateľom Centra sociálnych služieb Fantázia na
Belanského ulici. Obe tieto zariadenia poskytujú
svoje služby klientom celoročne. Vymenovávanie
a odvolávanie riaditeľov týchto zariadení patrí
teda, samozrejme, do ich kompetencie. Poslednú
kompetenciu, ktorú spomeniem, je udeľovanie
a odnímanie dopravných licencií na pravidelnú
dopravu (okrem mestskej dopravy, ktorá zostala
v kompetencii mesta), rovnako samosprávny kraj
schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy.
Všetkým občanom a voličom nášho mesta a okresu Kysucké Nové Mesto prajem šťastnú ruku pri
výbere a krúžkovaní jednotlivých kandidátov na
poslancov a predsedu samosprávneho kraja. Ja
len dúfam, nech sa občania rozhodnú akokoľvek,
že účasť na týchto voľbách presiahne aspoň 30 %.

Na majstrovstvá sa kvaliﬁkovalo 92 detí
a 80 z nich i napriek zlému počasiu využilo
možnosť zabojovať o titul a pricestovalo do
KNM. Súťaž otvorila slovenská hymna zaspievaná členom DHZ a členom Wroclawskej
opery Marekom
Belkom. Prítomných
následne
privítal primátor
mesta Ing. Ján
Hartel,
otvorenia sa zúčastnil
i poslanec Dušan
Mičian a predse-

da Územného výboru DPO v KNM Ján Martiška. Úvodný príhovor predniesol predseda
komisie mládeže DPO SR PaedDr. Tomáš
Zanovit. Ako prvé sa do boja pustili mladšie
dievčatá. Počas celej sezóny sa o medailové
umiestnenie postarali dievčatá, ktoré si cenné
kovy rozdelili i u nás. Na 3. mieste skončila
Michaela Petrušková zo Spišskej Novej Vsi
s časom 14,62+1,5 s. Druhé miesto obsadila
Terézia Srogončíková z Nosíc (14,07+1,5 s)
a zaslúženou víťazkou sa stala Magdaléna
Štinčíková zo Svitu s časom 13,61+1 s. Bol to
nielen najkvalitnejší výkon súťaže, ale i nový
slovenský rekord v tejto kategórii.
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Po nich sa na štart postavili mladší chlapci.
Na 3. mieste skončil Ján Plaček zo Zákopčia
Tarabov s časom 17,04+1,5 s. Na druhom
mieste sa umiestnil Patrik Rak z Maduníc
(17,47+0,5 s). Suverenitu z tejto sezóny pretavil do titulu majstra Slovenska Michal Rerko zo Spišskej Novej Vsi s časom 13,43+1,5 s.
Ďalšou bola kategória staršie dievčatá. Tu bojovalo až 37 pretekárok. Nakoniec na 3. mies-

te skončila Nina Stančeková z Lutíš s časom
14,68+0,5 s. Na 2. mieste skončila Radka Červeňová zo Spišskej Teplej s časom 12,67+1 s.
Titul majsterky Slovenska si odniesla Miroslava Muchová z Lutíš s časom 13,33+0 s.
V kategórii starších chlapcov na 3. mieste
skončil Adrián Lašák z Turčianskych Teplíc
(13,85+1,5 s), na 2. mieste Kristián Kubačák
zo Zákopčia Tarabov s časom 14,36+0,5 s.

Majstrovský titul si odniesol Vladimír Kaštan
z Kolárovíc za čas 14,07+0,5 s.
Víťazi si okrem medailí odniesli i pohár
od DPO SR. Sponzorom podujatia boli Ivan
Gaššo so synom, Dušan Mičian a Pohostinstvo
Domček. Organizátori ďakujú MKŠS KNM
za poskytnutie priestorov.
Jozef Strela

Voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja konané dňa 4. 11. 2017
Volebná miestnosť

Voliči s trvalým pobytom

001

Gymnázium Jesenského č. 2243/21

Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká

002

Gymnázium Jesenského č. 2243/21

Sládkovičova

003

MŠ 9. mája č. 1292/11

9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom,
Štúrova bytové domy súp. č. 1210, 1211, 2591

004

MŠ 9. mája č. 1292/11

Revolučná, ČSA bytové domy súp. č. 1300, 1301, 1302, 1190, 2822, 2823

005

ZUŠ SNP č. 376/1

Štúrova rodinné domy, Štúrova bytové domy súp. č. 1303, 1304, 1305, SNP,
ČSA rodinné domy, ČSA bytový dom súp. č. 1306

006

Klub 75 Belanského č. 75/67

Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského, Nám. slobody, Pivovarská, Komenského,
Nábrežná + občania KNM bez bližšie určenej adresy trvalého pobytu

007

Dom kultúry Litovelská č. 871/3

Vajanského, Murgašova, Družstevná, Litovelská

008

Dom kultúry Litovelská č. 871/3

Matice slovenskej, Kollárova, Lipová, Cesta do Rudiny

009

ZŠ Clementisova 616

Clementisova, Dlhomíra Poľského

010

ZŠ Dolinský potok č. 1114/28

Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dolinský potok, Na Podstráni, Kukučínova

011

ZŠ Dolinský potok č. 1114/28

Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta, Dubie, Športová, Štefánikova štvrť, Jánska

012

Kultúrny dom Budatínska Lehota č. 225

Budatínska Lehota

013

Kultúrny dom Oškerda č. 91

Oškerda

OZNAMY
Ordinačné hodiny neurológie
Oznamujeme vám, že od 1.8. 2017 sú ordinačné hodiny neurologickej ambulancie,
ktorá sídli na II. poschodí polikliniky v Žiline v utorok a v stredu od 9.00 do 13.00 hod.
Objednávanie pacientov je na tel. čísle 041/511 04 81. Ošetrujúcimi lekármi

DNI ČISTOTY MESTA JESEŇ
2017
Mesto KNM v spolupráci s ﬁrmou T + T, a. s.,
Žilina organizuje Dni čistoty mesta.
V dňoch 23. – 30. 10. bude možné likvidovať objemný odpad, nie elektronický šrot!
Na zvoz komunálneho odpadu budú pristavené veľkokapacitné kontajnery označený
ﬁrmou T+T, a. s.
Umiestnenie kontajnera:
23. – 26. 10. (pondelok – štvrtok)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s. r. o.)
Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
Ul. Nábrežná (pri Ponorke)
Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
Ul. Benkova (bytový dom 2873)
Ul. ČSA (bytový dom 1190)
Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)

Zvesti

v ambulancii sú lekári neurologického oddelenia.
Zákaz vjazdu k poliklinike
Mesto KNM oznamuje všetkým občanom,
že v čase od 18. septembra 2017 po dobu
troch mesiacov bude prebiehať v areáli Polikliniky KNM rekonštrukcia komunikácií
a verejného osvetlenia. Z tohto dôvodu
26. – 30. 10. (štvrtok – pondelok)
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
Dubie
Oškerda (dom kultúry)
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)
Ul. Dolinský potok (ZŠ)
Ul. Neslušská cesta (aut. zast. Zvršok)
V dňoch 2. – 11. 11. bude možné likvidovať
elektroodpad, batérie, akumulátory a odpady s obsahom škodlivín (staré farby), nie
komunálny odpad!
Na zvoz odpadov bude pristavený veľkokapacitný kontajner
označený ﬁrmou
T+T, a. s.

bude do areálu zakázaný vjazd všetkým
motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy. Žiadame všetkých, ktorí sa
budú v areáli pohybovať o zvýšenú pozornosť a opatrnosť, pretože stavebné práce
budú prebiehať za plnej prevádzky zdravotníckych zariadení, ako i ostatných prevádzok v areáli.

Umiestnenie kontajnera:
v čase od 10,00 do 17,00 hod.:
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka) 2. 11.
Ul. Matice slovenskej (Kysuca s. r. o.) 3. 11.
v čase od 10,00 do 13,00 hod.
Ul. Dolinský potok (ZŠ) 4. 11.
v čase od 14,00 do 17,00 hod.
Dubie 4. 11.
Hviezdoslavova (Kino) 6. 11.
Kamence (predajňa Perla) 7. 11.
Kamence (predajňa Jednota) 8. 11.
Ul. Nábrežná (ZŠ Nábrežná) 9. 11.
Budatínska Lehota (predajňa Jednota) 10. 11.
Oškerda (dom kultúry) 11. 11.
Mesto KNM žiada občanov, aby odpady,
ktoré sú zbierané počas Dní čistoty mesta
konaných na jeseň 2017, neboli umiestňované na verejných priestranstvách až do nasledujúceho zberu na jar 2018! Chráňme si
spoločne prostredie, v ktorom žijeme.
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Určenie volebných miestností a vytvorenie volebných okrskov pre ulice, bytové a rodinné domy
Volebný okrsok

i
V ŠKOLE UŽ V AUGUSTE
(pokračovanie zo str. 1)
vajce na vandrovku, O troch prasiatkach a ďalších sme si overili:
– matematickú gramotnosť, pri ktorej deti
porovnávali, triedili, usporadúvali, počítali,
hľadali geometrické tvary, čím si precvičovali pamäť a logické myslenie,

EURÓPA A ZŠ NÁBREŽNÁ

SPRAVODAJSTVO

Ten, kto sleduje medzinárodné aktivity
ZŠ Nábrežná, určite mu neušlo viacero vecí.
A síce, škola sa už niekoľko rokov zapája do spolupráce s českou a poľskou školou
v Jablunkove a ináč tomu nebude ani v novom školskom roku. Niekoľko žiakov sa môže
opäť tešiť na osobné stretnutia s kamarátmi
spoza hraníc v nasledujúcich mesiacoch.
Ďalšie medzinárodné aktivity súvisia s eTwinningom, ktorého národná kancelária sídli
v neďalekej Žiline. Program eTwinning je sú-

SPOJENÁ ŠKOLA UČÍ
AJ DETI Z INÝCH ŠKÔL
Technika sa natoľko stala našou súčasťou, že
jej neočakávaná absencia zamrzí nejedného
z nás. Nestačí však byť len jej používateľom.
Je dobré ju vedieť opraviť, vylepšiť či vytvoriť
novú. Toto si dobre uvedomuje i Spojená škola
v KNM, a preto sa zameriava na výučbu technických odborov na vyššej úrovni. Aby ešte
viac zefektívnila výučbu žiakov, rozhodla sa
vytvoriť projekt „Učme sa učením druhých“.
Podporu pri realizácii našla u Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá pomohla s ﬁnancovaním výstavby multimediálnej učebne
a s nákupom učebných pomôcok, súčiastok,
materiálu a zariadení.
Cieľov projektu bolo niekoľko. Zvýšiť motiváciu, vedomosti a zručnosti vlastných žiakov,
vytvoriť moderné prostredie pre výučbu, zvýšiť
záujem detí zo základ-

SPOMIENKA NA LETO
(pokračovanie zo str. 1)
chovnú stanicu pstruhov. Počas ďalších dní
sme navštívili rodný dom J. Kollára, múzeum
remesiel, ranč v Mošovciach, ranč vo Valentovej, Gaderskú dolinu, Blatnicu, Turčianske
Teplice a iné. Všetky spomínané miesta sme
navštívili na bicykloch, tento spôsob prepravy všetci zvládali a boli spokojní. Veď tak
krásne miesta a pohľady na prírodu zo sedla
bicykla nemožno porovnávať s jazdou v aute.

– grafomotorické zručnosti – pokračovali
v zdobení šiat pomocou čiar, vlnoviek, kruhov a oválov, kreslili postavu, kvety,
– praktické činnosti – strihanie a skladanie
papiera, rozoznávanie druhov ovocia podľa
chute,
– rozumové schopnosti – reprodukciu prečítanej rozprávky, pri ktorej si precvičovali
pamäť, postupnosť deja, mená postáv, ro-

zoznávali konanie kladných a záporných postáv, dramatizáciu vybraných častí rozprávky a samotné pochopenie deja rozprávky,
– telesnú zdatnosť – prekonávanie prekážok,
člnkový beh, hľadanie pokladu či pohybové
hry.
Deti zažili hravé aktivity plné tvorivosti, voľnosti a radosti s pocitom sebarealizácie.
Mgr. Lenka Škoríková a Mgr. Slávka Malíková

časťou vzdelávacieho európskeho programu
Erasmus+ a zahŕňa spoluprácu škôl z rôznych
krajín Európy na spoločných projektoch. Ide
o spoluprácu na diaľku, ale keďže žijeme dobu
internetovú, priestor Twinspace, Skype a iné
aplikácie nám umožňujú sa aj navzájom vidieť alebo počuť. Aby bola spolupráca naozaj
produktívna, vycestovala p. uč. Madigárová
Kubišová na konci augusta do Prahy. Tam
sa konal medzinárodný kontaktný seminár,
vďaka ktorému vznikol aj tohtoročný anglický
eTwinning „Sme spisovatelia!“. Jeho cieľom
je rozvíjať čítanie a písanie s porozumením
v cudzom jazyku. Vďaka informáciám z kontaktného seminára, ktorého sa zúčastnili
zo Slovenska len dve vyučujúce, budeme môcť
pomýšľať na projekt Erasmus+ KA2. V prípa-

de, že by bol tento projekt úspešný, mohli by
aj naši žiaci navštíviť iné európske školy.
Síce sa nový školský rok začal len nedávno,
projekt Angličtinou za lepšiu budúcnosť sa realizuje už od júla 2017 a potrvá do júna 2018.
Aktivity tohto projektu sú spoluﬁnancované
z programu Európskej únie Erasmus+. Počas
letných prázdnin vycestovali dve vyučujúce
anglického jazyka na metodické stáže do anglického Canterbury (p. uč. Heľová) a írskeho
Corku (p. uč. Madigárová Kubišová). Aj učitelia sa musia učiť. Musia sa učiť novým metódam i novým technológiám, musia byť v kontakte s jazykom, ktorý vyučujú, aby ten reálny
priniesli do života školy.
ZŠ Nábrežná

ných škôl o štúdium
technických odvetví,
zlepšiť spoluprácu so
základnými školami,
aby žiaci mali ľahší prechod na ďalší stupeň
atď. V rámci projektu
sa preto muselo realizovať množstvo aktivít. Najskôr sa svojpomocne
prestavala a vybavila modernými zariadeniami učebňa. Následne sa vytvorili učebné pomôcky a materiály, pomocou ktorých sa učili
žiaci programovať inteligentné systémy. Aplikovaním aktivizujúcej problémovej metódy sa
u žiakov zlepšilo osvojovanie si vedomostí tejto náročnej problematiky, keďže praktická výučba na báze objavovania riešenia úloh s gradujúcimi problémami je ideálnou metódou
na výučbu technických predmetov. V tomto
okamihu bolo možné prejsť ku kľúčovej aktivite. Vyškolení žiaci spolu s pedagógom začali

navštevovať základné školy, aby
na nich vyučovali hravou formou
druhých žiakov. Tým, že sa žiaci
sami ocitli v úlohe učiteľa, nielenže niečo naučili druhých, ale
sami zlepšili svoje prezenčné, komunikačné a odborné zručnosti.
Žiakom základných škôl sa tým
vytvorila pozitívna klíma a náročná látka im
bola prezentovaná im bližším štýlom.
Aby sa efektívne využil aj čas prázdnin, pred
ich začatím začali žiaci pracovať na vlastných
projektoch zameraných na problematiku riadiacich systémov. So svojimi výtvormi sa následne zapoja do súťaže, pretože každá práca
si zaslúži odmenu. V nasledujúcom období
sa teda môžeme tešiť na prezentovanie prác,
ktoré odzrkadlia kvalitu vedomostí žiakov.
Za pomoc pri projekte ďakujeme všetkým zúčastneným osobám a organizáciám.
Peter Remiš

V areáli penziónu veľmi milých majiteľov mali
deti k dispozícii krásne izby s vlastným sociálnym zariadením, spoločenskú miestnosť,
altánok s hojdačkami, kde sa odohrávali rôzne spoločenské aktivity, hry a súťaže. Každý
deň sme ukončili futbalovým zápasom na ihrisku s umelou trávou. Počas tábora sme tiež
navštevovali kúpalisko v Turčianskych Tepliciach, nechýbali ani vedomostné súťaže, opakovanie pravidiel cestnej premávky a riešenie
dopravných situácií, účastníci si vyrobili suvenír, naučili sa pracovať s mapou a buzolou,

či opravili defekty na kolesách. Počas dažďa
sme navštívili telocvičňu ZŠ a mesto Martin.
Za 8 dní v tábore sme najazdili od 100 do 130
a prešli viac ako 20 km pešo.
Na záver chcem vysloviť veľké poďakovanie
vedúcim, ktorí sa dobrovoľne už niekoľko rokov zúčastňujú na týchto táboroch. V tomto
roku vďaka patrí Romanovi Minarovičovi,
Majke Ondreášovej a Monike Gregušovej.
15. ročník cyklotábora sa opäť vydaril a tešíme sa na budúce prázdniny.
Hanka Behúňová
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Podporte projekt Mestskej knižnice KNM
s názvom Čítanie je liek. Ten prešiel do druhého kola v rámci programu spoločnosti TESCO
Vy rozhodujete, my pomáhame.
Problémom dneška je
používanie moderných
prostriedkov výpočtovej techniky a masovej

SENIORI NA HUBÁCH
Pekné septembrové dni využili seniori zo
ZpSaDSS v KNM na prechádzku po lesoch
nad Budatínskou Lehotou. Na Gabrišovom
pri kríži sa rozišli so zámerom nájsť trochu
húb. Po dvoch hodinách sa stretli a pochválili

HOBBY VÝSTAVA HASIČOV
(pokračovanie zo str. 1)
Na úvod hostí vernisáže potešil hrou na heligónku Ondrejko Žucha zo Snežnice.
Hostí v slávnostnom príhovore primátor mesta Ing. Ján Hartel oboznámil s históriou a súčasnosťou mesta KNM a jeho DHZ. Vyzdvihol význam dobrovoľných hasičov, ich prácu
v prospech obyvateľstva, ale aj ich spoluprácu
s mestom. Ocenil význam výstavy pre propagáciu hasičstva a poprial jej úspech. S príhovorom vystúpil aj predseda Územnej organizácie

STARÍ KYSUČANIA
NA STRAŠIDLÁ VERILI
Naši kysuckí predkovia žili v minulosti v odľahlých horských pľacoch, a nie všetky prírodné úkazy si dokázali vysvetliť. A preto verili
na nadprirodzené bytosti. Medzi
tie kysucké patrili svetlonosi,
nočnice, víly, sotony i bosorky.
Všetky strašidlá boli súčasťou
príbehov v kysuckých povestiach,
rozprávkach i legendách. Ľudia si
ich rozprávali počas zimy popri
iných činnostiach ako bolo páranie peria či pradenie. Teda povesti sa rozširovali najskôr ústnym

WORKSHOPY NA KYSUCIACH
V dňoch 26. 8. až 3. 9. sa v priestoroch Penziónu Centrál v Oščadnici v rámci programu
Erasmus+ uskutočnil medzinárodný projekt
„OFFLINE-ONLIFE“. Zorganizovala ho skupina piatich mladých ľudí vo veku 18 – 21 rokov zo Žiliny a okolia a občianske združenie
SYTEV z KNM. Išlo o mládežnícku výmenu,
ktorej sa zúčastnilo dovedna 26 účastníkov
z 5 európskych krajín – Slovenska, Poľska,
Chorvátska, Talianska a Španielska. Cieľom

Zvesti

komunikácie. Na jednej strane ľuďom pomáhajú, na druhej škodia. Ich negatívny vplyv
u detí je dokázaný. Je nutné obmedzovať ich
používanie a striedať prácu s nimi napr. s čítaním, ktoré pozitívne vplýva na zdravie. Kniha rozvíja kognitívne schopnosti, podporuje
predstavivosť. Projektom chceme vytvoriť
v knižnici priestor pre zmysluplné trávenie
voľného času čítaním a konkurovať tak novým médiám. Chceme vytvoriť atraktívne
a príjemné prostredie, kde môžu čitatelia
nazbieranými trofejami.
Takmer 50 húb, väčšinou
„pravákov“ prekvapilo
nielen seniorov, ale aj
druhých hubárov, ktorých tam bolo neúrekom.
Skúsenosti z mladosti

relaxovať a kde počas trvania projektu budeme realizovať zážitkové čítania na zdravotné
témy spolu s odborníkmi.
Hlasovať môžete od 3. októbra po každom nákupe, za ktorý získate žetón
v Supermarkete TESCO v Krásne nad
Kysucou. Touto cestou vás prosíme i o propagáciu možnosti zahlasovať za náš projekt
u svojich priateľov a známych najmä z uvedeného mesta.
D. Š.
v hľadaní, ale aj zatriedení
podľa druhov húb nezabudol
ani jeden z nich.
Mgr. Ladislav Feiler

DPO SR okresu Ing. Ján Martiška. Stručne priblížil históriu a vznik organizovaného hasičstva na Slovensku reprezentovaného jednotnou organizáciou Hasičskej jednoty, Okresnej
hasičskej jednoty č. 18 v okrese KNM a DHZ
obcí okresu až po súčasnosť. Ocenil prácu vystavovateľa a predsedu komisie histórie ÚzV
DPO SR okresu Ľudovíta Hocha.
Vystavovateľ, kurátor výstavy a člen komisie histórie medzinárodnej organizácie CTIF
Peter Ronec predstavil všetkých vystavovateľov, ich vystavované artefakty a slovne previedol hostí celou výstavou. Zvlášť vyzdvihol

vystavované práce detí a mládeže a podotkol,
že v histórii sú korene dobrovoľného i profesionálneho hasičstva a na nich musia hasiči
stavať aj súčasnosť, aby základná myšlienka
o pomoci blížnym pri ohrane ich životov a majetku nezapadla do zabudnutia. Vystavovateľ,
správca múzea FF Wiener Neudorf z Rakúska
Werner Satra podrobne hostí oboznámil s históriou a súčasnosťou hasičstva v spolkovej
republike Rakúsko. Podrobne popísal všetky
vystavované veci, uniformy, vyznamenania,
iné ocenenia a technické vybavenie.
Ľudovít Hoch

podaním. Vždy sa viazali ku konkrétnemu
územiu a využívajú v texte miestne názvy.
Na stretnutí s klientmi CSS Fantázia v Hornom Vadičove knihovníčky mestskej knižnice
pomocou prezentácie a čítania ukážok prešli
aj niekoľkými miestami kysuckej
povesťovej mapy. Prvým miestom
bola Povina – Tatárovce. Tu sa zamiloval Tatár do krásnej Slovenky
a zostal bývať v tejto kysuckej dedinke a jednej jej časti zanechal
pomenovanie. Ďalším miestom,
ktoré knihovníčky spolu s klientmi navštívili bol prameň rieky
Kysuce. Kysučania sa nie vždy

nazývali Kysučanmi. Pomenovanie získali po
deve, čo sa nakoniec stala riekou. O Rochovici sa v minulosti popísalo veľa v súvislosti
s údajnými pokladmi. Pri prechádzke tajomnými miestami neobišli ani KNM, v legende
sa spomínali podzemné chodby, ktoré vraj
mali viesť popod celé mesto.
September bol venovaný Dňom európskeho kultúrneho dedičstva. V záujme každého
národa je chrániť a zachovávať ho pre budúce generácie. Povesti, legendy a rozprávky
sú našim kultúrnych dedičstvom a záujmom
spoločnosti je ich chrániť a zachovávať pre budúce generácie.
J. Hrubá

celého projektu bolo
poukázať na veľký
problém
súčasnej
spoločnosti, ktorým
sú sociálne siete a sociálne médiá. Prostredníctvom rôznych
aktivít, kreatívnych
workshopov a prezentácií sa účastníci oboznámili nielen s rizikami, ktoré sociálne médiá v súčasnosti vytvárajú, ale tiež s tým, ako ich správne využiť vo

svoj prospech a ako s nimi
dobre zaobchádzať.
Súčasťou projektu bol aj
výlet, počas ktorého mohol
každý účastník nahliadnuť,
aké krásne je Slovensko,
konkrétne región Kysuce.
Projekt „oﬄine onlife“ je ﬁnancovaný s podporou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú
prípravu, mládež a šport – Erasmus+.
Lukáš Hrošovský
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KULTÚRA

NA KAŽDOM HLASE ZÁLEŽÍ

HOSŤ MESIACA

V rubrike Hosť mesiaca sa rozprávame
s Tatianou Jánoškovou,
aktivistkou a dobrovoľníčkou v Dubí

Kedy ste prvý raz úspešne zrealizovali projekt
podporený nejakou nadáciou alebo fondom?
Prvý projekt som robila asi pred dvanástimi
rokmi a bol zameraný na kompenzačné komunikačné pomôcky. Pretože máme nehovoriacu
dcéru s narušenou komunikačnou schopnosťou,
náhradná komunikácia a komunikačné pomôcky sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej rodiny.
Robila som niekoľko projektov a podarilo sa mi
získať pre dcéru komunikátor i komunikačnú
tabuľku. Kompenzačné komunikačné pomôcky
pre handicapovaných sú neskutočne drahé a poisťovne ich neposkytujú. Tiež som robila projekt
na knihy, ktoré som ozvučila čítacím perom, ďalej to bol projekt na rečovú mobilitu.
Zvonička v Dubí, bola takou prvou lastovičkou, ktorou ste prilákali vašich priateľov
a susedov k dobrovoľníctvu. Kde a ako vznikala myšlienka zrekonštruovať túto krásnu
stavbu?
Táto myšlienka vznikla pri prechádzke Dubím.
S manželom som išla okolo vtedy schovanej
ošarpanej zvonice a napadlo mi, že práve vyhlásený grant Šanca pre Váš región by bol vhodný
na jej rekonštrukciu. Manžel odobril môj nápad.
Pretože nadácia poskytovala v projekte ﬁnancie iba na materiál, prácu museli vykonať dobrovoľníci, spýtala som sa susedov na našej ulici
i priateľov v Dubí, či sa pridajú k nám. Chlapi
súhlasili, a tak som napísala projekt. Ten podporilo mesto i farský úrad. Jeho cieľom bolo zachovanie kultúrneho dedičstva, čo sa nám podarilo.
Potom nasledovala kaplnka na cintoríne
v Dubí, tá zmenila svoju tvár zásadne. Čo
vás najviac potešilo alebo prekvapilo pri realizácii tohto projektu?
Kaplnka sa naplánovala popri zvonici. Bol to projekt, ktorý nielen pracovne ale i ﬁnančne zabezpečovali najmä obyvatelia Dubia. Bola som prekvapená, že prispela viac ako polovica rodín. V tomto
prípade bol záujem obyvateľov o jej rekonštrukciu
obrovský, a to hlavne zo strany starších. Tak ako
pri každom projekte, vytvorila sa skupina aktívnych občanov, ktorí takmer dennodenne pracovali. Milo ma prekvapil náš pán dekan, ktorý nám
daroval zvon do kaplnky. No a tiež manžel, ktorý
opäť prevzal na seba nielen všetky odborné rieše-

nia stavby ale aj zabezpečovanie jednotlivých prác.
Kaplnka dnes slúži na vykonávanie obradov a ľudia sa pekne o ňu starajú.
Dnes je aktuálny pre vás asi najväčší projekt
v časti Dubie – Komunitné centrum Minigaléria Zvonica. Povedzte nám o ňom viac.
Iniciátorom som bola ja, projekt do Nadácie VÚB
sme zaslali pod hlavičkou Mesta KNM, ktoré ho
podporilo i ﬁnančne. Minigaléria Zvonica postúpila do 2. kola, kde na základe hlasovania získala
v Žilinskom kraji prvé miesto. (fotograﬁa na titulnej strane)
Realizácia projektu bola veľmi náročná. Museli
sme vybudovať centrum, ﬁnancovať ho, riešiť administratívu s mestom, čo bolo náročnejšie ako
pri projekte fyzickej osoby. Stavbu centra pomáhal
organizovať i zabezpečovať môj manžel Ľubomír,
ktorý vytvoril i graﬁcký návrh stavby. Stavbyvedúcim bol Ing. Karol Ivany, on poskytol svojich zamestnancov na murárske práce. Jozef Šustek st.
vykonával remeselné práce podľa potreby.
Ing. Vladimír Macášek bol ďalší člen tímu, ktorý
sa podieľal na všetkých remeselníckych prácach
a tvoril spolu s ostatnými základnú skupinu počas
celých štyroch mesiacov.
Ďalšími aktivistami, ktorí vo
veľkej miere pomáhali boli
Marcela a Miroslav Šidlíkovci,
Ing. Rudolf Drexler, Ing. Miloš
Labuda, Janka Bystričanová,
Edo Lisko a Miroslav Mindek
zabezpečovali úpravu vonkajšieho priestoru a malého námestíčka spolu s účastníkmi brigády. Z mladších
spomeniem Ladislava Jánošku, ktorý zabezpečoval dovoz materiálu, prevádzal práce s drevom
spolu s Jozefom Šustekom ml., Liska, ktorý robil betónový veniec na stavbu, ostatné pomocné práce Ing. Róbert Sásik, Dávid Malík, Tibor
Čadecký, Miloš Antecký, Michal Šidlo, Jaroslav
Rentka, Miroslav Vlček, Jedlička a ostatní. Často
pomáhali i rodinní príslušníci spomínaných. Pomohli i priatelia, ktorí nie sú obyvateľmi Dubia
Martin Kucharčík, Kristína Čuláková, Sidorovci
s priateľmi a ďalší, ktorí väčšou či menšou mierou prispeli k spoločnému dielu. Dcéra Silvia
Jánošková, ktorá mi vnukla myšlienku spraviť
v centre minigalériu, spolu s Ľubicou Šustekovou zabezpečovali prvú výstavu. Irena Šidlová
poskytovala elektriku a varila kávu pre pracujúcich. Milan Backa vyrobil erb z dreva a detskú
lavičku. Finančne sa do projektu zapojila väčšina
rodín Dubia.
Na slávnostnom otvorení centra a oslave
650. výročia prvej písomnej zmienky o Dubí
sme obyvateľom predstavili i nový erb Dubia,
čo bol manželov nápad. Pri zabezpečovaní oslavy pomáhalo Mestské kultúrno-športové stredisko, moderátor Pavol Zátek, Mesto KNM,
Anton Kopásek a Údržba mesta. (viac o Dni Dubia
na webovej stránke mesta)

Ukončenie projektu bolo slávnostné a nazvali ste ho Deň Dubia. Chcete organizovať
Deň Dubia každý rok?
Deň Dubia sme ešte nevyhodnocovali a už padol návrh od obyvateľov urobiť z toho tradíciu.
Myslím, že sme spokojní s priebehom osláv, ale
ešte uvidíme či sa stanú tradíciou. Komunitné
centrum bude mať po dokončení svoj program,
napr. uvedenie knihy o Dubí, stretnutia pred
voľbami, jesenná burza zeleniny a ovocia, vianočná kapustnica, vianočný punč, vianočná
polnočná omša, oslava Silvestra. No a ešte treba
vysadiť dub ako symbol Dubia.
Kto bol pre vás najväčšou oporou pri všetkých týchto aktivitách. Nemali ste občas
chuť to zabaliť?
Tak určite manžel. Obdivovala som ho. Keď nik
neprišiel na brigádu, tak išiel on sám, prípadne
ešte išiel aj syn alebo dcéra. Áno, tento projekt bol
najťažší zo všetkých. A viackrát som si povedala,
že je posledný pre Dubie. V popise projektu som
uviedla, že drevo sa zabezpečí z dubskej hory, no
spoločenstvo to neodhlasovalo. Myslela som, že
ľudia nemajú záujem o centrum. A keď sa nakoniec ľudia poskladali na drevo, tak som videla, že
ten záujem tu je. Tento rok sme
toho naraz robili veľa, stavbu,
erb, okolie, výročie, knihu…
Zdá sa mi, že dnes ľudia radšej
prispejú ﬁnanciami, ako by mali
ísť na brigádu. Ešte šťastie, že
sme na všetko neboli sami, ale
veľmi nám pomohol vyššie spomínaný základný pracovný tím. A občas sa pridali
aj ostatní. Niektorí častejšie, niektorí raz a iní vôbec. Ale keď sa na to pozriem z pozitívnej strany,
v priebehu rokov sa do našich projektov zapojili
takmer všetci. Náročné je to, že dobrovoľnícka
práca sa robí popri zamestnaní.
A na záver, aké sú vaše ďalšie plány v dobrovoľníckej činnosti? Ako by ste povzbudili
tých, ktorí sa pre „práce pre komunitu zadarmo“ ešte nerozhodli?
Ja osobne sa teraz chcem vrátiť k projektom
pre nehovoriacich s narušenou komunikačnou
schopnosťou. Najnovšie však máme v pláne
ešte vydať pripravovanú knihu o Dubí, na ktorej
autorsky pracuje Mário Janík. Jej prezentácia
a odovzdávanie bude prvou akciu v novom komunitnom centre. Projekty sú cesta, ako môžeme zlepšiť naše prostredie, v ktorom žijeme
a príležitosťou spoznať nielen našich poslancov
a nových obyvateľov, ale spoznať sa i navzájom
a vytvoriť si to, čo nám tu chýba. Pokiaľ neukážeme iniciatívu od nás obyvateľov, veľa pre Dubie nezískame. Založili sme občianske združenie
Dubie, preto dúfam, že do združenia sa prihlási
dosť ľudí, aby sme mohli začať pracovať spoločne
a v kultúrnom centre viesť komunitný život.
Ďakujem za rozhovor.
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ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ŽSK 2017
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
4. Erika Jurinová, Ing.,
46 r., poslankyňa NR SR,
Nižná, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana, Nova
5. Anton Martvoň, Mgr., PhD.,
37 r., právnik a vysokoškolský pedagóg,
Dolný Kubín, nezávislý kandidát
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc.,
64 r., univerzitný profesor, Žilina,
Slovenská národná strana

POĎAKOVANIE
Odišiel si bez rozlúčky,
prestalo Ti srdce biť.
Ale v modlitbách a spomienkach
budeš s nami ďalej žiť.
Dňa 31. 8. 2017 nás vo veku 67 rokov navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Rastislav PLOŠTICA
Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom
a známym za prejavenú sústrasť, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke.
Poďakovanie patrí i pohrebnej službe a pánovi
farárovi v Nesluši.
Smútiaca manželka, synovia Rastislav
a Radovan s manželkami a vnúčatá Matúško,
Dávidko a Lucinka.
Žiadne slová nemôžu vyjadriť smútok,
ktorý cítime po Tvojom odchode…
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa
6. 9. 2017 nás vo veku 73 rokov navždy náhle
opustil náš milovaný manžel, otec, svokor,
dedko, pradedko, brat, švagor, svat, strýko,
ujo a krstný otec
Ing. Vladimír MIČKY z Kysuckého Nového
Mesta, rodák z Turia
Touto cestou úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom a známym za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke s naším drahým.
Odišiel si, už nie si medzi nami,
no v našich srdciach zostaneš navždy medzi
nami.
S úctou, vďakou a láskou smútiaca manželka
Erika, dcéra Monika s priateľom Zlatoňom,
syn Vladimír s manželkou Sonkou, vnuk
Roman s manželkou Zuzkou a dcérkou
Terezkou, vnuk Dominik a vnuk Denisko.

Zvesti

7. Marián Murín,
50 r., starosta obce, Mútne,
nezávislý kandidát
8. Stanislav Pirošík,
29 r., projektový manažér technických
izolácií, Valaská Dubová, Vzdor – strana
práce, Komunistická strana Slovenska
9. Peter Sagan,
33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Touto cestou ja a celá moja rodina
ďakujeme pánovi primátorovi mesta KNM
Ing. Jankovi Hartelovi, že sa v mene
mestského úradu v dome smútku rozlúčil
s MUDr. Elenkou JABLONSKOU
a v smútočnom prejave dňa 11. 7. 2017 jej
poďakoval za záslužnú celoživotnú prácu
v službách zdravotníctva a na poslaneckom
poste.
Ďalej ďakujeme pani MUDr. Márii Ivánkovej, ktorá zorganizovala
ﬁnančnú zbierku medzi kolegami a odovzdala ju mne, manželovi,
pri poslednej rozlúčke so zosnulou pani MUDr. Elenkou
Jablonskou, pretože sa dozvedeli, že zariadenie ambulancie a ani
čakárne nebolo od nej odkúpené terajším majiteľom.
Ďalej ďakujeme MUDr. Márii Ivánkovej a ostatným kolegom
i priateľom MUDr. Elenky Jablonskej, že sa jej zastali pred
pacientmi, ktorí ju osočovali, odsudzovali a hanili za to, že
nechala po sebe pustú čakáreň a ambulanciu. Ďakujeme, že
vysvetľovali, že za to nemôže a že ja, náš syn a jeho priatelia
odviezli všetko zariadenie pre už známe dôvody. Ťažko chorá
manželka, pani MUDr. Elenka Jablonská tieto reakcie niektorých
pacientov veľmi zle znášala po psychickej stránke. Dňa
29. a 30. mája 2017 pani MUDr. Mária Ivánková ponúkla svoje
prázdne priestory pre odvezené zariadenie.
Ďalej ďakujeme pani MUDr. Márii Ivánkovej, pani
MUDr. Márii Drahňákovej, pani Guste Klimovej a pani
Márii Belanovej, že si uctili zosnulú tým, že dňa 8. 7. 2017 dali
do čakárne pred ambulanciu kvety, zapálili sviečku a na nádvorí
vyvesili smútočnú zástavu.
Ďakujeme spolužiačke z Gymnázia v KNM pani
Katke Kováčikovej za hrejivé slová nad rakvou zosnulej.
Ďakujeme tiež pánovi Lackovi Ďurčovi, ktorý sirénou sanitky
odprevádzal pani doktorku na jej poslednej ceste, čo bolo veľmi
dojemné. Záverom celá moja rodina ďakuje touto cestou aj
všetkým obyvateľom mesta i širokého okolia, ktorí chránili česť
mojej manželky a všetkým slušným ľuďom, ktorí sa zúčastnili
pohrebu.
Mgr. Jaroslav Jablonský, manžel
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1. Juraj Blanár, Ing.,
51 r., predseda Žilinského
samosprávneho kraja,
Žilina,
Smer – sociálna demokracia
2. Peter Cibulka, Mgr.,
35 r., dramaturg a manažér,
Žilina, nezávislý kandidát
3. Kristián Hoﬀmann, Mgr.,
40 r., prírodovedec, geograf,
Žilina, Strana zelených Slovenska

i
SPOMIENKY
Dňa 8. 10. 2017 si pripomíname
5. smutné výročie úmrtia
Teodora VENDRINSKÉHO
Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienka na Teba ostáva v nás.
S láskou a modlitbou spomína manželka
a synovia s rodinami.

Dňa 31. októbra si pripomenieme 3. výročie
úmrtia
Antona BUGÁŇA
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
ale v našich srdciach žije stále s nami.
S úctou a láskou si naň spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 18. 9. 2017 sme si pripomenuli prvé
smutné výročie, čo nás navždy opustil náš
milovaný
Miroslav VLČEK z Budatínskej Lehoty
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá
rodina.

Na hrobe kytica, kahanec svieti,
spomienka manželky a Tvojich detí.
Tak náhle prestalo biť srdiečko Tvoje,
že si už nestihol povedať „Zbohom, manželka,
deti, vnúčatká moje“.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky na Teba myslíme.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať
a s láskou na všetko krásne spomínať.
Dňa 20. 10. 2017 si so smútkom v srdci
pripomenieme 3. smutné výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko,
syn, brat, švagor, priateľ
Jurko KRÁLIK
S láskou spomína manželka, deti s rodinami,
vnúčatá, ostatná rodina a priatelia.
Spi sladko.

Dňa 23. októbra 2017 uplynú 3 roky, čo
zomrel náš drahý
PhDr. Emil BAKOŠ
Spomíname na neho s hlbokou láskou
a úctou.
Milujúca rodina.

Odišla si cestou, ktorou kráča každý sám,
len brána spomienok ostáva otvorená
dokorán.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 4. 10. 2017 si pripomenieme 2. výročie
úmrtia, čo nás opustila manželka, matka,
babka
Mária PALICOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína manžel Jozef
a synovia Milan a Jozef s rodinami.

Dňa 15. 10. 2017 si pripomíname 14. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Emil ŠOTKOVSKÝ
S úctou a láskou spomína manželka
a smútiaca rodina.

Dňa 17. 10. 2017 si pripomíname 2. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca, syna
a brata
Juraja ŠOTKOVSKÉHO
Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
S láskou spomína celá rodina.

Neplačte, že som odišiel,
ten pokoj a mier mi prajte,
len večné svetlo spomienky
mi stále zachovajte.
Dňa 5. 10. 2017 si pripomíname prvé smutné
výročie, kedy nás nečakane opustil náš
drahý manžel, otec, dedko a brat
Ján JAROŠÍK
vo veku 64 rokov.

Dňa 14. 10. si pripomíname 3. výročie úmrtia
nášho milovaného otca
Petra DUBOVSKÉHO
V srdci Ťa stále máme,
s láskou na Teba spomíname.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 8. 10. 2017 si pripomenieme 1. výročie,
čo si Pán povolal našu mamu, starú mamu
a babku
Alžbetu MATÚŠOVÚ
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Zvesti
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Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba v našich srdciach
ostávajú.
Dňa 22. septembra 2017 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho brata, švagra a uja
Štefana JANČIGU z Budatínskej Lehoty

OPUSTILI NÁS

Jozef TLACH
Justína MACÚŠOVÁ
Rastislav PLOŠTICA
Miroslav ČELKO
Vladimír MIČKY
Božena ŠVAŇOVÁ
Michal TARANA
Vincent ĎURANA
Bohumil KORMAN
Lívia URBÁNKOVÁ
Jozef CHMULÍK

A dňa 23. septembra 2017 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia našej mamy, sestry
a švagrinej
Vilmy SURIAKOVEJ z Ochodnice.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

81 rokov
71 rokov
67 rokov
43 rokov
73 rokov
87 rokov
78 rokov
62 rokov
86 rokov
76 rokov
59 rokov

NARODENIE DETÍ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie a nevráti, čo vzal.
Dňa 22. 9. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starkého a prastarkého
Ivana VLČKA
S láskou na neho spomínajú manželka, syn,
dcéry s rodinami.

Sebastián Keblúšek,
Artur Dubravka,
Jakub Kubala,
Lilien Hajniková

Dňa 8. 10. 2017 si pripomíname 4. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babka a prababka
Justina JÁTIOVÁ z Dubia
V srdciach Ťa nosíme,
stále na Teba myslíme.
S láskou a úctou spomína dcéra Magda
s deťmi a pravnuci.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Dňa 9. 9. sme si pripomenuli 2. výročie
úmrtia nášho
Jozefa BRODŇANA
S láskou spomínajú manželka s rodinou.
Marcel Pokorný a Daša Staňová
Tibor Nekoranec a Daniela Húšťavová
MUDr. Jozef Hudec a MUDr. Anna Fullová
Martin Barčák a Natália Blahová
Ľubomír Tarana a Martina Šusteková
Juraj Vlček a Miroslava Ševčíková

POĎAKOVANIE
Tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada mala.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Navždy zostaneš v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 30. 8. 2017 nás navždy opustila vo veku
71 rokov naša mamička, starká, sestra,
švagriná a teta
Justínka MACÚŠOVÁ z KNM.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym za prejavenú
sústrasť, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke.
Smútiaca rodina.

Zvesti

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
kolegom a známym za kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s našim drahým
manželom, otcom, dedkom, synom, bratom
a švagrom
Františkom MARTINCOM, ktorý nás
opustil dňa 18. 8. 2017 vo veku 62 rokov.
Veľké poďakovanie patrí aj bratovi Norbertovi
Pšenčíkovi z Pezinku, všetkým kolegom
zo ZUŠ, kolektívu onkológie zo Žiliny
a pohrebnej službe za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina.
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Správne znenie tajničky z čísla 9/2017 znie:
„… sú dva životné statky.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia:
1. Adriána Červencová, Clementisova
1350, KNM – 6,00 €, 2. Zuzana Berešíková, Dolný Vadičov 67 – 5,00 €, 3. Martin
Belko, Revolučná 1299, KNM – 3,00 €.

Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu
odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM,
vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 10/2017 spolu
s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej

Lutra, aura,
dekagram
okále, idle, unesenie
(hovor.)
Atari, aes

púťové
atrakcie

obliekla
som
(kniž.)

EČV
Krupiny

vydra
(zool.)

ako

dokončili

predzvesť
záchvatu

Line Shar.
Adapter
obyvateľ
Ruska

druh paliva
končatina

činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 10. 2017.

jednoduchý stroj

1. časť
tajničky
pôvodca

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ázijské
poloopice

ázijský štát
samica
srnca
nečinný,
po angl.

smelí
junáci
(pren.)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

mužské
meno

st. značka
počítačov

hoci,
po česky
rímska
minca

burina
menšia
obec
1001
(rím.)

opica
(zried.)

minimum
(skr.)
imitation
(skr.)
starší
(skr.)

2. časť
tajničky

kyprím
pluhom

patriaci
Este

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



Seneca: Ničomné je… dokončenie v tajničke krížovky
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 9/2017 znie: „terárium“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Mária Štefanková, Clementisova 1038, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod.
do 17.00 hod., najneskôr do 30. 10. 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. 10. 2017,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

S
S
S
S
S
S
S
S
S

1. Kameň.
2. Stužka.
3. Výrobca sít.
4. Zvieratá s chobotom.
5. 3 + 4.
6. Povala.
7. Znamenitá povesť.
8. Súlad.
9. Ochutený soľou.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Šachisti MKŠS KNM dosahujú dlhodobo výborné výsledky. V 1. lige v súťaži družstiev dospelých sa v súťažnom ročníku 2016/17 umiestnili
na výbornom 5. mieste. Výborné výsledky dosahujú aj deti zo šachového klubu, ktoré sa zúčastňujú na mládežníckych šachových turnajoch
na Slovensku i v zahraničí, a tak
úspešne reprezentujú KNM i Slovensko.
Medzinárodný turnaj v Liptovskom Mikuláši – zlato pre
Luciu Ševčíkovú
V dňoch 20. až 25. júna 2017
v rámci projektu International
Youth Chess Camp V4 Liptov
2017 sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši medzinárodné
šachové turnaje mládeže (účasť
hráčov zo Slovenska, Ruska, Česka, Nemecka,
Luxemburska, Poľska, Maďarska).
V spoločnom turnaji chlapcov a dievčat do
11 rokov zvíťazila Lucia Ševčíková so ziskom
7 bodov. Z 9 odohratých
zápasov 5-krát zvíťazila
a 4-krát remizovala.
MSR v šachu amatérov
v Topoľčanoch – striebro pre Jána Brhela
Majstrovstvá Slovenska
v šachu amatérov v Topoľ-

čanoch boli ohraničené ratingom do 2 199. Ruský jazyk pojmom „ľubiteľ“ vystihuje podstatu
označenia amatérskeho športovca. Tento výraz
omnoho lepšie ako nejaká ratingová hranica
vystihuje to, čo veľká časť účastníkov topoľčianskeho šampionátu pociťovala vo vzťahu k šachu,
keď sa rozhodla prísť na
druhý najväčší otvorený
turnaj na Slovensku pre
dospelých – Majstrovstvá
Slovenska v šachu amatérov v Topoľčanoch. Tie sa
konali štyri júlové dni (od
20. do 23.) za rekordnej
účasti 138 hráčov zo Slovenska, Česka a Maďarska.
Výborné výsledky dosiahli
hráči prvoligového šachového klubu MKŠS KNM Ján Brhel a Peter Švaňa.
Poradie piatich najlepších hráčov majstrovstiev SR:
1. Miroslav Kleman – 6,5 bodu – Bratislava
2. Ján Brhel – 6 bodov – Kysucké Nové Mesto
3. Lukáš Varga – 5,5 bodu – Košice
4. Ľubomír Bojda – 5,5 bodu –
– Topoľčany
5. Peter Švaňa – 5,5 bodu – Kysucké Nové Mesto

NA DVOCH
ŠAMPIONÁTOCH

Dňa 1. septembra usporiadal oddiel ŠKT
KNM v spolupráci s mestom KNM 10. ročník tradičného Primátorského výstupu na
Holý vrch v Kysuckej vrchovine. Holý vrch
je najvyšším vrcholom v katastri mesta, má
nadmorskú výšku 912 m. n. m. a nachádza sa
v hrebeni Stien.
Šliapať sme začali v Dolnom Vadičove asfaltovou cestou smerom ku chate pod Ľadonhorou.
Pomerne strmým, miestami aj šmykľavým
chodníkom sme došli do sedla pod Ľadonhorou, kde je turistický smerovník určujúci
smer na Ľadonhoru a do KNM. Pretože mal
poškodený klobúčik – striešku, vyniesol som

Zvesti

15. Majstrovstvá Európskej únie mládeže 2017
z poverenia Európskej šachovej federácie (ECU)
sa od 19. do 27.8. 2017 už po piatykrát uskutočnili v Koutoch nad Desnou (Česká republika).
Na tohtoročných MEÚ sa zúčastnilo 119 účastníkov zo 14 šachových federácií, ktorí bojovali
v štyroch kategóriách (8, 10, 12 a 14 rokov) počas 9 kôl. Priaznivci tohto športu, mali možnosť
vidieť všetky odohraté partie on-line a na konci
každého kola boli ocenené najlepšie odohraté
šachové partie. Súťažiaci chlapci a dievčatá hrali
spoločný turnaj, no vyhodnotenie medzi chlapcami a dievčatami prebiehalo zvlášť v každej vekovej kategórii.
Slovenská výprava mala svoje zastúpenie v každej zo spomínaných vekových kategórií. Majsterkou EÚ v kategórii dievčat do 12 rokov sa
stala Lucia Ševčíková – žiačka ZŠ Clementisova
KNM. Druhé miesto obsadila Ema Obada z Rumunska a bronz si odniesla Nadya Toncheva
z Bulharska.
Ziskom titulu majsterky EÚ má Lucia Ševčíková možnosť získať aj šachový titul WCM – Woman Candidate Master alebo WFM – Woman
Fide Master (musí si však uhrať ELO 1 800 resp.
1 900). Vo svetovom rebríčku v kategórii dievčat
do 11 rokov sa posunula po M EÚ z 51. miesta
na 20. miesto na svete – čo je v jej šachovej kariére zatiaľ najvyššie umiestnenie.
Mgr. Ľubomír Ševčík
kami si Nikola Štefundová
dobehla pre striebornú medailu. Jožko Nevedel skončil
na 7. mieste s novým osobným rekordom 36,42. Aďka
Vitková a Alenka Pochybová
ﬁnišovali na 9. a 10. mieste. Naše dievčatá by stali na
stupni víťazov ako družstvo,
ale kvôli nedorozumeniu sa
tak nestalo.
Mgr. Milan Slivka

Dňa 16. 9. mali kysuckí atléti zastúpenie na
dvoch slovenských šampionátoch. Najprv
sa predviedli starší žiaci, Lucka Ondrušková
a Alex Nevedel, v Nových Zámkoch. Lepšie sa
darilo Lucke, ktorá predviedla výborný výkon
a tesne jej ušla bronzová medaila na 2 000 m.
Časom 7:14,97 si dobehla pre osobný rekord.
Alex Nevedel skončil na 12. mieste.
Večer sa konali Majstrovstvá SR v cestnom
behu na 10 km v meste Šaľa. Medzi junior-

VÝSTUP S PRIMÁTOROM

MEÚ mládeže v Koutoch nad Desnou – titul majsterky EÚ pre Luciu Ševčíkovú

nový a za pomoci O.
Tulca sme ho vymenili. Ostatní postupne dochádzali a dopĺňali tekutiny vo
výške 883,4 m.n.m.
Postupne sme pokračovali smerom
na Holý vrch, kde
som každému zablahoželal k zdolaniu výstupu a odovzdal pamätný list a malé
občerstvenie. Samozrejme aj primátor mesta
J. Hartel, ktorý tiež vystúpil na vrchol, sa neobišiel bez gratulácie a 10 hobľov ako mimoriadneho darčeka pri príležitosti 10. výročia

výstupu. Mali sme
krásny výhľad na
hrebeň M. Fatry.
Po dobrom oddychu
a občerstvení sme
pokračovali ďalej
po hrebeni Stien
s postupným klesaním až do KNM.
Aj napriek špičkovému teplému až
gýčovému počasiu sme napočítali spokojných
30 účastníkov, za čo nám poďakoval na záver
aj primátor a my jemu. Veď sme si každý preverili svoju psychickú a fyzickú odolnosť.
Teodor Bráciník
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ŠPORT

ZLATO Z MAJSTROVSTIEV EÚ,
STRIEBRO Z MAJSTROVSTIEV SR

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. – 30. 11. 2017
Mestská knižnica KNM
Kamarátka jeseň
Výtvarná súťaž pre všetky deti.

KULTÚRNE SPEKTRUM

21. 9. – 26. 10. 2017
Dom kultúry
Nábor do divadelného súboru Didero
a Babylon
Nábor do divadelného súboru pre deti ZŠ
Didero sa uskutoční každý štvrtok o 14,30
v hlavnej sále DK KNM. Pre deti od 14 rokov je študentský divadelný súbor Babylon,
nábor každý štvrtok o 16,30 hod.
22. 9. – 27. 10. 2017
Dom kultúry
Nábor do FS Jedľovina
FS Jedľovina príjme medzi seba chlapcov
a dievčatá, ktorí majú radi tanec, spev, hudbu a tradície. Nábor sa uskutoční každý piatok o 17.00 hod.
12. 9. – 31. 10. 2017
telocvičňa ZŠ Nábrežná
Nábor do Panters Karate Klubu
Prihlásiť sa môžu dievčatá a chlapci vo veku
od 6 rokov. Nábor každý utorok a štvrtok
od 18.00 do 19.00 hod.
1. 10. 2017, 14.00 h.
Lúka pri STK
Šarkaniáda
7. ročník mestskej šarkaniády sa uskutoční za priaznivého počasia. Organizuje CVČ
KNM a Šoškovci Life & care.
6. 10. 2017, 18.30 h.
Mariánsky kostol
Žilina Voce Magna
Festivalový
koncert
v rámci zborového festivalu. Predstavia sa tri
súťažné zbory: Chorus Ostrava, Ondrášek – Nový Jičín, Belius – Očová. Organizuje Žilinský miešaný
zbor a Mesto KNM
informácie: www.vocemagna.sk.
7. 10. 2017
Pomoc značkárom
Prechádzka Kysuckými Beskydami a Kysuckou vrchovinou a značkovanie turistických ciest a chodníkov.

7. 10. 2017, 7.00 h.
vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
Tradičné rybárske preteky v love pstruha
dúhového pre dospelých aj deti. Organizuje Miestna organizácia SRZ

24. 10. – 14. 11. 2017
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava výherných výtvarných prác žiakov
32. ročníka celoslovenskej súťaže. Organizuje Kysucká hvezdáreň v KNM.

8. 10. 2017
Západné Tatry
Športklub turistiky KNM pozýva všetkých
na výstup na Bystrú v Západných Tatrách.

25. 10. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry
Zdeněk Izer a Autokolektiv
Zdeňek Izer s novou show plnej vtipov, scénok, paródií s množstvom imitácií a pod.
vstupné: 15 € už v predaji cez
www.ticketportal.sk alebo v DK

11. 10. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry
Chlieb s maslom
Divadelné predstavenie s podtitulom Ženy
sa skrátka k mužom nehodia.
Vstupné: 12 €
13. 10. 2017, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
15. 10. 2017
Ukončenie letnej turistickej sezóny
Výstup na Javorníky, Vojtov vrch, kde sa
bude konať 11. ročník ukončenia sezóny.
21. 10. 2017
Javorníky
Výstup
na
Tábor v Javorníkoch.
Stretnutie oktobriačikov a ich hostí.
21. 10. 2017, 15.00 h.
reštaurácia u pána Toku
Stretnutie Hornouličanov
Stretnutie bývalých obyvateľov Hornej ulice sa uskutoční v reštaurácii vedľa pošty
na Kamencoch.
občerstvenie: 2 €
22. 10. 2017, 14.00 h.
Dom kultúry
Senior párty
Tanečná zábava s kultúrnym programom
pre seniorov, hrať bude
DJ Vlado.
Vstupné: 5 € (v cene večera)

26. 10. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry
Blbec na večeru
Divadelný súbor Babylon pozýva na reprízu
divadelnej hry.
Réžia: Pavol Zátek
Hrajú: František Tulec, Matej Janiš, Matej
Králik, Ľudovít Šrenkel, Veronika Čičmanová, Natália Valiašková, Andrej Janiš
Vstupné: 4 €
27. 10. 2017, 18.00 – 19.00 h.
Mestská knižnica KNM
Strašidelné čítanie
Pre všetky nebojácne deti doplnené hrôzostrašnými hrami.
28. 10. 2017
Chodníkom Viliama Galvánka
5. ročník výstupu na Javorníky
29. 10. 2017, 16.00 – 17.00 h.
Dom kultúry
Neporiadna Alica
MKŠS KNM a divadlo Príbeh Žilina
pozývajú všetky deti
na rozprávku.
vstupné: 2 €
29. 10. – 30. 10. 2017
CVČ KNM
Halloweenska partička
5. ročník podujatia, pre deti je pripravený
pestrý program, spí sa v klubovni v spacákoch.
Prihlásenie: v CVČ KNM
do 20. 10. 2017
Poplatok: 15 €
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