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VÝZNAMNÝ DEŇ PRE ŠKOLU

STRETNUTIE NA TROJMEDZÍ

PREDSTAVUJEME NOVÉ ERBY
Počas programu Dňa Dubia, 15. septembra, sa konala slávnostná heraldická ceremónia, uvedenie nových erbov.
Na pódium v centrálnej časti Dubia
vyšiel hlavný štátny radca pre heraldiku a herold Slovensko Ladislav Vrtel
v slávnostnom odeve tabarde, s ním
vystúpila pred všetkých prítomných
i riaditeľka štátneho archívu Lenka
Pavlíková. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bolo oﬁciálne predstavenie
erbu OZ Dubie. Erb odovzdal herold
Slovenska Ladislav Vrtel zástupcom
obyvateľov tejto malej časti KNM Ľubomírovi a Tatiane Jánoškovcom a záro-

viac na str. 3

Pokračovaním medzinárodnej spolupráce so ZŠ Jablunkov, Lesní a školou s poľským vyučovacím jazykom
Henryka Sienkiewicza bola pozvánka
pre žiakov a telocvikárov ZŠ Nábrežná
na spoločnú akciu na konci septembra.
Žiaci školy sa v tento deň zúčastnili turisticko-branného dňa na Trojmedzí.
Trojmedzie je miesto, kde sa stretávajú hranice 3 štátov: Slovenska, Česka
a Poľska. Presný bod stretu sa nachádza v koryte potoka, označený je žulovým monolitom.
Našich účastníkov autobus doviezol ku
zastávke Čierne pri Čadci. Odtiaľ sme

viac na str. 6

Atletika mi nevzala nič, naopak, dala mi
všetko, čím som! – výrok Mateja Tótha
V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým
chýba pohyb a chuť ísť za svojím zmysluplným cieľom. Oveľa radšej trávia voľný čas
pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je vzrastajúci počet obéznych detí, nepokoj, nervozita až agresivita
a množstvo iných problémov. Aj preto by
sme mali svojim deťom zakomponovať do života pohyb. O toto sa snaží aj naša škola.
5. október 2017 sa zapíše do histórie
ZŠ Clementisova ako jeden z dôležitých
dní. Radosť, nadšenie detí a neuveriteľná atmosféra bola v škole už od začiatku
vyučovania. O 11.00 sa uskutočnilo oﬁciálne odovzdávanie výherného grantu od spo-

viac na str. 11
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

V ostatných týždňoch v našom meste, ale nielen v samotnom meste, rezonovala téma odborných lekárov v našej poliklinike. Diskusia
prebiehala niekoľko dní na facebooku, kde občania vyjadrovali nespokojnosť hlavne v rámci
čakacích lehôt na jednotlivé vyšetrenia, resp.
neprítomnosť odborných lekárov niektorých
špecializovaných ambulancií. Téma sa následne
dostala i do diskusie v rámci rokovania mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta na poslednom rokovaní MsZ
informoval poslancov, že požiadal o pomoc
Žilinský samosprávny kraj pri riešení poskytovania špecializovanej ambulantnej starostlivosti pre obyvateľov spádovej oblasti KNM.
Tento vo svojom stanovisku konštatoval, že
príčinu tohto stavu (nedostatku lekárov – špecialistov) vidí v ešte platnom nariadení vlády
SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré stanovuje počet poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti v jednotlivých špecializovaných
odboroch na kraj, a nie na okresy, čo ako uviedli, považujú za nesystémové, a preto oslovili
Ministerstvo zdravotníctva SR a na tento nedostatok už viackrát upozornili a žiadali riešenie.
Ako v zaslanom liste uviedli, uvedenú problematiku opakovane prerokovali na Minister-

TAKTICKÉ CVIČENIE
Precvičenie možností nasadenia síl a prostriedkov dobrovoľných hasičských zborov pri
zdolávaní povodní a posúdenie úrovne súčinnosti jednotlivých DHZ a Hasičského a záchranného zboru v Čadci, koordinácia hasičských jednotiek podľa rozloženia
síl a prostriedkov, precvičenie a posúdenie efektivity a bezpečnosti
práce členov DHZ s vybavením
povodňových vozíkov s čerpadlami a protipovodňovými bariérami,
preverenie foriem a realizovateľ-

NOVÉ KLIENTSKÉ
CENTRUM
Okresný úrad KNM oznamuje občanom, že
od 6. novembra 2017 bude zrekonštruovaná
budova OÚ v KNM plne funkčná aj s novým
Klientskym centrom.

stve zdravotníctva SR a dostali prísľub, že vec
sa bude riešiť. Vo svojom stanovisku Žilinský
samosprávny kraj tiež konštatuje, že hlavnú
úlohu pri zabezpečovaní dostupnej zdravotnej
starostlivosti v zmysle platnej legislatívy zohrávajú zdravotné poisťovne. Tieto v zmysle
zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sú povinné zabezpečiť dostupnú zdravotnú
starostlivosť. V zmysle starého, ale stále platného nariadenia vlády o verejnej minimálnej
sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v špecializovaných odborov je údajne v našom
kraji naplnená.
Samosprávny kraj, ako je uvedené v stanovisku
v zmysle zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, môže konať iba
vtedy, keď je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť. Vtedy samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva SR
do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti oznámi
zdravotnej poisťovni na príslušnom území potrebu doplniť v potrebnom rozsahu zdravotnú
starostlivosť.
Napriek tomu, že zdravotné poisťovne deklarujú viac ako 100 % naplnenosť verejnej
minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti v Žilinskom kraji v zmysle starej, ale platnej legislatívy, hlavný lekár ŽSK
eviduje a dennodenne rieši podnety občanov
na zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v niektorých špecializačných odboroch.
Podľa jeho stanoviska príčina je v už spomínanej starej legislatíve z roku 2008. Demograﬁcká
situácia sa za ostatných 10 rokov zmenila a populácia starne. Taktiež narastá počet nových
civilizačných ochorení, skracuje sa doba hos-

pitalizácie, pričom terénna ambulantná zdravotná starostlivosť sa nedopĺňa. Ako uviedol,
stúpa počet ochorení nižších vekových kategórií a z toho vyplýva vzostup počtu pacientov
v špecializovaných ambulanciách. V dôsledku
uvedeného je na špecializované ambulancie vyvíjaný veľký tlak, ktorý v mnohých prípadov už
presahuje únosné pracovné zaťaženie lekárov.
Riešenie, ako uviedol, vidí v prehodnotení verejnej minimálnej siete v súlade s reálnymi potrebami celého regiónu, a to aj na úrovni okresu
nielen kraja.
Čo sa týka nášho mesta hlavný lekár ŽSK nám
oznámil, že žiadosť o pridelenie lekára v odbore
urológia nezaznamenal, ale že na náš podnet
bude danú situáciu riešiť so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.
V odbore neurológia nám oznámil, že dlhodobo
eviduje absolútny nedostatok lekárov, situáciu
mnohokrát riešil so Všeobecnou zdravotnou
poisťovňou. Oznámil nám, že v súčasnosti je
pre pacientov KNM zabezpečená zdravotná
starostlivosť u poskytovateľa MUDr. Márie
Olbertovej, s miestom prevádzkovania Krásno
nad Kysucou a v rámci slobodnej voľby lekára
sa môžu pacienti objednať i v neurologických
ambulanciách v Čadci, prípadne v Žiline. V záujme riešenia situácie v odbore neurológia inicioval ŽSK viaceré rokovania, či už na úrovni
samotných poskytovateľov, alebo Všeobecnej
zdravotnej poisťovne. Ich výsledkom je prevádzkovanie neurologickej ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, o čom
sme občanov mesta už informovali. Treba ale
povedať, že sa jedná len o dočasné riešenie
problému.

nosti komunikácie medzi zúčastnenými hasičskými jednotkami, to boli ciele taktického
cvičenia, ktoré sa konalo v nedeľu 20. októbra v Čadci. Zúčastnilo sa ho 177 hasičov
z 36 dobrovoľných zborov z okresov Čadca
a KNM a medzi nimi i DHZ z KNM v zložení
Štefan Belko, Milan Bojko, Emil Lulek, Patrik
Adzima a Peter
Kubík. Hasiči spoločne na cvičení
vytvorili 310 m
dlhú umelú hrádzu na brehu rieky
pomocou povod-

ňových bariér, naplnili ich vodou pomocou
čerpadiel z rieky a nacvičili si správny postup
stavania protipovodňových bariér a komunikácie medzi jednotkami. Návrh zorganizovať taktické cvičenie prišiel z dôvodu vplyvu
klimatických zmien – dlhotrvajúce dažde,
topenie snehu a pod., čo má za následok zvyšovanie prietoku vody v koryte rieky a potokov, ktoré ohrozujú obyvateľstvo a jeho majetok. Cvičenia sa zúčastnili i plk. Ing. Jaroslav
Kapusniak, PhD., riaditeľ KR HaZZ v Žiline,
generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth
a 5 pozorovateľov.
D. Š.

V Klientskom centre budú nasledovné odbory:
• oddelenie dokladov PZ (občianske a vodičské preukazy, pasy, malé technické
preukazy k motorovým vozidlám) – súčasné miesto na vybavovanie dokladov bude
v priestoroch PZ zrušené

• katastrálny odbor – bude presťahovaný
z Družstevnej ulice č. 1052
• odbor živnostenského podnikania
• odbor starostlivosti o životné prostredie
• pozemkový a lesný odbor – stránkový deň
iba v stredu 8.00 – 17.00 hod.
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OZNAMY
Možnosť žiadať o dotáciu
Podľa VZN č. 82/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta KNM, môžu organizácie, právnické a fyzické osoby zaslať svoje
žiadosti na poskytnutie dotácie na realizovanie všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešný účel do 30. 11. 2017. Viac
informácií a tlačivo na webovej stránke
mesta v časti Ako vybaviť.
Dočasné uzatvorenie mosta
Oznamujeme vám, že od 7. októbra bol
dočasne uzavretý most medzi mestskou
časťou Vranie a cestou I. triedy I/11 ponad
rieku Kysuca z dôvodu stavebných prác

PREDSTAVUJEME NOVÉ ERBY
(pokračovanie zo str. 1)
veň im symbolicky položil žezlo na rameno,
ako sa to robilo v minulosti pri ceremoniáli
rytierov. Túto príležitosť využili i zástupcovia oboch kysuckonovomestských farností,
ktoré tento rok tiež získali vlastný erb. Slávnostného ceremoniálu odovzdávania erbu
sa zúčastnil vdp. Peter Holbička za Farnosť
sv. Jakuba a mons. Ondrej Sandanus za Farnosť Panny Márie. V závere všetky erby požehnal pán Holbička a prekvapením pre prítomných bolo i odhalenie erbu na kameni,
ktorý je novo osadený v centre Dubia.
Ako erby vyzerajú si môžete pozrieť na titulnej strane Zvestí KNM. Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Panny Márie v KNM
má podobu: „zo spodného okraja modrého
štítu vyrastajúci zlatý dvojitý procesiový
kríž na striebornej žrdi, sprevádzaný striebornými písmenami K a M (iniciály patrónov ﬁliálneho kostola v Radoli, svätých

ŽIACI REPREZENTOVALI
MESTO
22. septembra sa konalo otvorenie krajskej výstavy „Život na záhrade“ v Ostrave
na Čiernej lúke. Záhradkári z Moravy vystavovali výpestky zo svojich záhrad ale
aj domáce produkty z nich
vyrobené,
zeleninu a liečivé bylinky.
Naši záhradkári z Kysúc
sa v rámci

Zvesti

Pondelok 8.00 – 15.00 h.
Utorok
8.00 – 15.00 h.
Streda
8.00 – 17.00 h.

Štvrtok
Piatok

na mostnom objekte. Obmedzenie potrvá
do utorka 7. novembra 2017.

Zriadenie Integrovaného obslužného
miesta
Od 23. 10. 2017 je v priestoroch MsÚ zriadené Integrované obslužné miesto občana
(IOMO). Pracovisko sa nachádza na prízemí – kancelária č. 6 a je prístupné každý
pracovný deň od 8.00 do 11.00 h.
IOMO vám uľahčí vybavovanie úradných
záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Vybavíte tu: Výpis/Odpis
z registra trestov, Výpis z Listu vlastníctva.
Výpis z Obchodného registra.

Voľné pracovné miesto
Mesto KNM ponúka pracovné miesto
na výkon práce: opatrovateľka v domácnosti. Záujemca musí v zmysle zákona
448/2008 Z. z. znení neskorších predpisov
spĺňať kvaliﬁkačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie so zameraním
na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo akreditovaný kurz
opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín. Bližšie informácie poskytne: Bc. Janka
Virdzeková, MsÚ KNM, referát sociálnych
vecí a zdravotníctva, Ul. Litovelská č. 871
(budova Domu kultúry), 2. posch. č. dv. 65

8.00 – 15.00 h.
8.00 – 14.00 h.

Konštantína – Cyrila a Metoda) – to všetko
prevýšené striebornou, zlatom prepásanou
ľaliou, zhora obopätou oblúkom dvanástich
zlatých hviezd (symbol Panny Márie, jej
Nepoškvrneného počatia, ktorej je zasvätený farský kostol a farnosť). Nad štítom
sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej
strane s jedným strapcom na čiernej šnúre“.
Erb Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti
Sv. Jakuba KNM má podobu: „v zelenom
štíte medzi tromi striebornými, zlatom
prepásanými ľaliami sú tri zlaté mušle. Nad
štítom sa znáša čierny kňazský klobúk na
každej strane s jedným strapcom na čiernej
šnúre“. Erb je zobrazením patróna kostola
sv. Jakuba st., ktorého tradičným atribútom
je mušľa a ľalia je symbolom Panny Márie.
Erb spoločnosti Občianske združenie Dubie
má podobu: „v zelenom štíte zo zlatého návršia vyrastajúca zlatá čiernostredá a zlatolistá slnečnica“. Erb korení v pečatnom
symbole niekdajšej obce Dubie, pochádzajúcom z roku 1784.

Na záver pripomíname podobizeň erbov,
ktoré boli zaregistrované skôr:
Erb Kysuckého Nového
Mesta má podobizeň: „v zelenom štíte striebroodetý
svätý Jakub mladší, pravicou držiaci zlaté steblo ľanu
a ľavicou valchový drúk“. Ide
o hagiograﬁcký motív s atribútmi svätca,
svätého Jakuba mladšieho, podľa pečate
mesta zo 17. storočia.
Miestna časť Budatínska Lehota sa pýši erbom:
„v striebornom štíte vpravo zo zelenej oblej pažite
vyrastajúce na spoločnej
zelenej listnatej stopke tri
červené rozdielne kvety – vpravo ľaliovitý,
uprostred tulipánovitý, vľavo zlatostredý
šesťlupeňový“. Nevšedná štylizácia troch
neskutočných kvetov je presne podľa obecného pečatidla z roku 1784.
D. Š.

OV SZZ na tejto výstave prezentujú veľa
rokov svojimi výpestkami a nebolo tomu
inak ani tento rok. Popri výstave sa konala medzinárodná vedomostná súťaž detí
pozostávajúca z testov, poznávania rastlín
a súťaž v jesennom aranžmán
zo živých rastlín.
Súťaže sa celkom zúčastnilo 48 detí, 38
z Čiech, zo Slovenska
5 detí
zo ZŠ Dolinský
potok a 5 detí
z Poľska. Umiest-

nenie našich žiakov bolo nasledovné:
7. miesto Peregrina Uhríková, 23. miesto
Lea Vojteková, 26. miesto Zuzana Králiková, 33. miesto Leila Uhríková, 41. miesto
Matúš Kubík. Aj tento rok bola súťaž veľmi náročná a týmto deťom patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu Kysúc.
Tiež patrí poďakovanie p. učiteľke Daniele
Podolákovej zo ZŠ Dolinský potok, ktorá
ich pripravovala v rámci svojho voľného
času. Tiež chceme poďakovať primátorovi
mesta KNM Ing. Jánovi Hartelovi a prednostovi JUDr. Ľ. Ježovi, ktorí podporili
túto aktivitu ZO SZZ KNM.
I. Červenec
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Úradné hodiny Klientskeho centra na Okresnom úrade v KNM:
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SPRAVODAJSTVO

TLAČOVÁ KONFERENCIA K D3
Dňa 23. 10. 2017 sa uskutočnila na MsÚ
KNM tlačová konferencia, kde boli prítomní novinári oboznámení s otvoreným listom
pre premiéra a predsedu NR SR, ako najvyšších predstaviteľov verejnej moci a zároveň
predsedov koaličných strán tvoriacich vládnu
koalíciu. List vznikol ako odozva na vyhlásenie ministra dopravy o prioritách v dopravnej
infraštruktúre do konca roka 2020, v ktorých
D3 nie je spomenutá v žiadnom úseku napriek doterajším uisteniam NDS a ministerstva dopravy o zaradení D3 medzi najvyššie
priority na toto volebné obdobie.
Znenie otvoreného listu Petičného výboru
za urýchlenú výstavbu diaľnice D3 predsedovi
vlády SR a predsedovi NR SR: „… dovoľujeme
si Vás osloviť ako najvyšších predstaviteľov
verejnej moci, ale zároveň ako predsedov koaličných strán tvoriacich vládnu koalíciu. S veľkým znepokojením sledujeme vývoj situácie
okolo výstavby dopravnej infraštruktúry
na Slovensku a osobitne okolo diaľnice D3.
Chceme vyjadriť nespokojnosť s tým, akú
pozornosť venuje súčasná vláda tejto otázke.
Napriek ubezpečeniam zo strany ministerstva
dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti,
že ukončenie výstavby úsekov diaľnice D3 je
‚jednou z priorít slovenskej strany a prioritou súčasnej dopravnej stratégie‘, skutočné

REAKCIA
NA OTVORENÝ LIST
Dňa 31.10. 2017 sa uskutočnilo na VÚC
Žilina pracovné stretnutie zástupcov petičného výboru Ľubomíra Jánošku, Jána
Hartela a Jozefa Grapu s premiérom SR
Róbertom Ficom, štátnym tajomníkom
Viktorom Stromčekom za účasti poslancov
NR SR Igora Chomu a Jána Podmanického.
Uskutočnilo sa ako reakcia na otvorený list
petičného výboru premiérovi a predsedovi
NR SR.
Výsledkom stretnutia je verejný prísľub
p. premiéra, že vláda vyčlení potrebné ﬁnančné prostriedky na zabezpečenie výkupu pozemkov a projektovej prípravy
nezačatých úsekov diaľnice D3 tak, aby
bolo možné začať verejné obstarávanie
na túto stavbu do konca tohto volebného
obdobia. Zároveň bude z projektu diaľnice D3 Brodno – KNM vyčlenený privádzač
do KNM ako samostatná stavba. Na zhotovenie tejto stavby a jej prípravu budú
vyčlenené ﬁnančné prostriedky tak, aby
bolo možné začať jej verejné obstarávanie
už v roku 2018.
Pán premiér požiadal petičný výbor o podporu na odblokovanie tzv. dlhovej brzdy.
Zástupcovia petičného výboru deklarovali,
že táto požiadavka bola podporená už v sa-

výstupy z dielne ministerstva dopravy a NDS
svedčia o opaku. Svedčia o absolútnom ignorantstve objektívnych medzinárodne uznávaných kritérií pre stanovenie priorít a časovej
postupnosti realizácie investičných úsekov,
postupu prípravy projektovej dokumentácie,
majetkovoprávneho vysporiadania a vydávania právoplatných rozhodnutí a povolení.
Všetky tieto procesy postrádajú systém plánovania opierajúci sa o spomínané objektívne a medzinárodne uznávané kritéria, ako
sú dopravné zaťaženie vnútornou aj medzinárodnou tranzitnou dopravou, hustota
obslužnosti, výskyt nehodovosti, plnenie
medzinárodných a vnútroštátnych záväzkov
a pod. Takéto kritéria nahrádzajú argumenty a z toho vyplývajúce priority len výsostne politické. Výsledkom je, že za tejto vlády
a tohto koaličného zoskupenia sa zastavili
práce na riešení nezačatých úsekov D3, ktoré
podľa objektívnych kritérií sú najproblémovejšie a ich riešenie najnaliehavejšie. Nemožno nevidieť, že sa rozhodujúca pozornosť,
investičné prostriedky a projektové kapacity
sústredili v posledných dvoch rokoch na prípravu a budovanie ciest na južnom Slovensku. Naproti tomu na severnom Slovensku sa
aj rozbehnuté prípravné práce na nezačatých
úsekoch zastavili. Nečinnosťou rezortu dopravy sa nielen zastavili rozbehnuté prípravne práce a jednania medzi NDS a dotknutými

samosprávnymi orgánmi, ale už aj vypracovaná dokumentácia a vyvlastňovacie povolenia
strácajú aktuálnosť a platnosť a bude nutné
vynaložiť ďalšie nemalé investičné prostriedky na ich aktualizáciu. Nehovoriac o časovom
oneskorení realizácie zapríčinenej takýmto
postupom.
Že takto koná ministerstvo dopravy, ktorého
priority sú zdá sa ohraničené jeho volebným
lektorátom, by bolo možné pochopiť. Je však
ťažko pochopiteľné a neobhájiteľné, ak ostávajúci koaliční partneri nechávajú takéto konanie bez povšimnutia.
V mene petičného výboru zastupujúceho
20 tisíc ľudí na Kysuciach vás žiadame, aby ste
neostali tomuto konaniu ľahostajní. Nemáme
nič proti tomu, aby sa rozvíjala dopravná infraštruktúra na celom území Slovenska. Žiadame však, aby v týchto investíciách bol systém
a plánovanie na základe medzinárodne uznávaných kritérií, ktorý podporí celé politické spektrum a bude záväzný pre akékoľvek politické
zoskupenie, ktoré vytvorí nasledovnú vládu.
Otvorený list bol prerokovaný a schválený na zasadnutí petičného výboru dňa 4. 10. 2017.“

motnej petícii za urýchlenú dostavbu D3 výboru dosiahnuť pokrok v riešení dopravza predpokladu, že takto získané ﬁnančné nej situácie na Kysuciach aj v samotnom
prostriedky budú použité na predom urče- meste KNM.
né investičné akcie do cestnej infraštruktúIng. Ján Hartel,
ry, predovšetkým diaľnice.
člen petičného výboru
Dôležitým záver bol tiež dohovor, že pán
štátny tajomník v spolupráci so zástupcami
Cestovný poriadok ŽSR je platný od 10. 12. 2017
Smer Žilina
Smer Čadca
NDS a petičného výČadca
KNM
Žilina
Pozn.
Žilina
KNM
Čadca
Pozn.
0.53
1.14
LeoEx/H
0.44
1.06
RegioJ/H
boru zabezpečí spraco2.30
2.55
RegioJ/H
2.38
2.59
LeoEx/H
vanie harmonogramu
4.28
4.54
5.06
4.48
5.01
5.26
x,6, +
5.35
6.03
6.15
5.48
6.01
6.26
x, C
prác, ktoré by sa mali
6.04
6.30
6.42
x, C
6.27
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r, 1-6,D
6.35
7.03
7.15
6.48
7.01
7.26
vykonať do konca toh6.57
7.24
7.37
F
7.28
7.38
7.53
r
to volebného obdobia.
7.35
8.01
8.13
7.21
7.42
8.06
F
8.07
8.24
8.32
r, H
8.38
8.59
LeoEx/H
Na základe dohovoru
8.35
9.01
9.13
8.48
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9.26
10.07
10.24
10.32
r
10.27
10.37
10.53
r
bude tento harmono10.35
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10.44
11.06
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11.34
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11.26
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r
trolovaný a vyhodno12.35
13.01
13.13
11.48
12.01
12.26
13.07
13.24
13.33
r
12.48
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13.26
cované jeho plnenie pri
13.35
14.01
14.13
6, +, F
13.48
14.01
14.26
14.35
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15.13
14.08
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r, 7
pravidelných stretnu15.35
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16.13
14.27
14.37
14.53
r
tiach štátneho tajom16.07
16.24
16.32
r
14.31
14.44
15.09
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16.35
17.01
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14.48
15.01
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17.24
17.33
r
15.28
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15.53
r
17.35
18.01
18.13
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15.48
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16.26
borom. O jeho plnení
17.49
18.11
r, 5
16.48
17.01
17.26
x, 6, +
bude prostredníctvom
18.07
18.24
18.32
r
17.53
18.16
r, G
18.35
19.01
19.13
x,6,+
17.57
18.10
18.35
petičného výboru in18.55
19.17
LeoEx/G
18.48
19.01
19.26
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20.01
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formovaná verejnosť.
20.35
21.01
21.13
20.48
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21.27
Získanie tohto verej21.07
21.24
21.33
r, 1-5, 7
21.48
22.01
22.26
x, C
22.48
23.01
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ného prísľubu považux
pracovné dni
r
rýchlik
+
sviatky
C
nejde 24. 12. – 7. 1
G
nejde 24., 25., 31. 12
jeme za veľmi významD
nejde 25. a 26. 12.; 1. 1.; 1.–.2. 4.;1. a 8. 5; 6. 7.; 18. 11.
H
nejde 25. a 26. 12.; 1. 1
F
ide v x, nejde 23. 12.–7. 1.; 30. 6.–2. 9.
1–7 dni v týždni
ný v snahe petičného
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ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE
V KNIŽNICI
Mestská knižnica KNM pripravila zábavné
pásmo na tému pre deti atraktívnych povolaní. Prvými návštevníkmi knižnice boli dňa
9. októbra predškoláci z MŠ Litovelská s učiteľkami J. Vlčkovou a D. Škulcovou. Cieľom
knihovníčkami pripraveného podujatia bolo
naučiť deti už v predprimárnom vzdelávaní
o zodpovednosti vybrať si povolanie. V prvej
časti odznela prezentácia o najatraktívnejších
povolaniach. Bol spomenutý detektív, archeológ, zverolekárka i módna návrhárka. Deti sa
zoznámili s náplňou práce každého z povolaní, vymenovali nástroje, či pomôcky, nevyhnutné pri ich práci. Zlatým klincom programu bolo povolanie potrebné na udržiavanie,
čistenie a opravu
komínov. A zároveň
je zodpovedné za vytvorenie ilúzie šťastia. Do knižnice prišli
hneď dvaja kominári
v dobovej uniforme,
na pleci so stočenou
kefou – štosákom.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V rámci Októbra – mesiaca úcty k starším
navštívili zástupcovia miestneho Spolku
sv. Vojtecha KNM 10. októbra pani Milka
Sovíková, Želka Tomášková, Ing. Anna Kuljovská, Zuzana Balková a Magda Harceková
svojich dlhoročných priateľov z Centra sociálnych služieb Fantázia na Ul. Belanského. Priniesli im darčeky, ovocie, sladkosti, ktorým sa

RÓMEO A JÚLIA
A AKO TO BOLO ĎALEJ?
Obyvatelia Zriadenia pre seniorov a Domova
sociálnych služieb v KNM prijali
pozvanie zúčastniť sa kultúrneho
podujatia pod názvom Domov domovu 2017. Podujatie zorganizovalo Centrum sociálnych služieb
Horný Turiec pod záštitou Žilin-

KULTÚRNE POUKAZY
KONČIA
Dňa 12. 11. 2017 končí platnosť Kultúrnych
poukazov 2017, ktoré tento rok získali žiaci
a pedagógovia na úhradu kultúrnych podu-

ZEMIAKIÁDA I PLANETÁRIUM
Deti v MŠ Litovelská mali posledný septembrový týždeň plný zážitkov. Škôlku navštívila
Mgr. Veronika Sojáková s mobilným planetáriom. Sediac na karimatkách pod nafúknutou
kupolou deti sledovali náučné ﬁlmy formou rozprávky o živote stromov a podmorskom svete.

Zvesti

Prvým prínosom malým čitateľom bola možnosť potočiť
gombíkom na kominárskej
uniforme, a týmto nenáročným spôsobom si zarezervovať kúsok šťastia. Ujovia kominári, ktorí prijali pozvanie
boli Bohuš Flachs z Brodna a Jozef Cvikel
z Čadce. Obaja pracujú v kominárskej ﬁrme.
Hneď na to sa rozprúdila diskusia o kominárskej práci. Práca je to zodpovedná, lebo
ak by komín zostal nevyčistený, usadenina
by mohla v domácnosti spôsobiť požiar. Ujovia kominári trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky predškolákov a strávili v knižnici
so svojimi možno budúcimi pokračovateľmi
hodinu zo svojho času. A tento drahocenný
tovar venovali deťom bez nároku
na akúkoľvek protihodnotu. Preto sa im touto cestou chce 20 detí
z MŠ Litovelská, ich učiteľky
a knihovníčky poďakovať.
Víly v slovanskej mytológii sú bytosti v podobe krásnych žien alebo
dievčat. Žijú vo vode alebo v lesoch. Najčastejšie sú povery o ví-

lach v ľudovej slovesnosti a ľudových rozprávkach. Množstvo
informácií o vílach vyrozprávali knihovníčky žiakom 4. ročníka. Ich pani učiteľka Perďochová s nimi prišla 17. 10. na
podujatie pod názvom Víly
v detskej literatúre. Toto podujatie sa realizovalo v rámci projektu Zážitkové čítanie v knižnici,
ktoré bolo spoluﬁnancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja. Deti
domaľovali obrázok
nimi vymyslenej víly
na interaktívnej tabuli. Každý, kto vymaľoval
kúsok, musel vymyslieť aj to, ako takáto dobrá
víla pomáha ľuďom, a tak deti vymysleli dobrú vílu Sárinku, ktorá pomáha starým ľuďom
s umývaním riadu a inými domácimi prácami.
V závere ešte deti naučili nešťastnú moletnú
vílu z rozprávky o Maťkovi a Kubkovi tancovať vílí tanec. Dievčatá za pár minút pripravili
krásnu choreograﬁu a neváhali ju predviesť
svojim spolužiakom. Tí potleskom ocenili ten
krajší tanček.
J. Hrubá

obyvatelia zariadenia potešili.
Okrem SSV KNM zariadenie
navštívili poslanci ŽSK a MsZ
Dušan Mičian, Ing. Vladimír
Macášek a Ivan Poláček. Obyvatelia zariadenia sa predstavili
krátkym programom Otravné
reklamy, s ktorým vystúpili aj
na podujatí, ktoré organizovalo ŽSK pre zariadenia sociálnych služieb pod názvom Žilinský

Oskar v Ružomberku. Riaditeľka zariadenia Mgr. Silvia
Martinčeková nás v neformálnej diskusii oboznámila s činnosťou zariadenia,
aktivitami, projektmi, ktoré sú zrealizované alebo sa
pripravujú, a tiež radosťami
a starosťami, ktoré prináša život v zariadení.
Magda Harceková

ského samosprávneho kraja. Svoje zábavné
vystúpenia predstavili prijímatelia sociálnych
služieb zo 17 zariadení. Pre našich starkých
bolo krásnou výzvou popasovať sa s prípravou divadelného predstavenia. S radosťou sa pustili do prípravy
scenára, ale aj výroby kulís, či
nacvičovania krátkej scénky.

Na galaprograme sa predstavili divadelnou
scénkou Rómeo a Júlia a ako to bolo ďalej.
Spoločne si odpovedali na otázku, ako by asi
vyzeral život Rómea a Júlie v seniorskom
veku. Veľké poďakovanie preto patrí všetkým,
ktorí sa zúčastnili projektu v rámci aktivít ergoterapie a dramatoterapie v našom zariadení.
Mgr. Zuzana Pilátová

jatí. V knižnici ich môžete využiť na úhradu
členského poplatku a služieb. Ak ste tak zatiaľ neurobili, môžete tak urobiť, avšak ich
hodnotu nenechajte prepadnúť. Ak chcete
malou trošku podporiť knižnicu a jej aktivi-

ty, venujte jej nevyužité Kultúrne poukazy
do uvedeného termínu 12. 11. 2017. Knižnica ich využije na zlepšenie služieb pre deti
a mládež.

Ďalej pani učiteľky spolu s tetami kuchárkami
pripravili pre deti a ich rodičov športovo-zábavné popoludnie pod názvom Zemiakiáda. Ako
samotný názov hovorí, išlo o rôzne disciplíny,
v ktorých všetko súviselo so zemiakmi. Vstupenkou rodiny na Zemiakiádu bol 1 kg zemiakov, športový duch a dobrá nálada. Disciplíny
s názvami Horúci zemiak, Sadenie a zber ze-

miakov, Beh s plným vedrom či Prevážanie
vriec vo fúriku sa postarali o veselú zábavu.
Z každej disciplíny vyšiel jeden víťaz. Počas
vyhodnocovania súťaží sa deti posilnili zemiakovými hranolkami a tancovaním. Víťazi si
odniesli po vrecku zemiakov a všetci súťažiaci
dostali zemiakovú medailu.
Janka Vlčková a Dáša Škulcová
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DEŇ JAZYKOV
26. septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. ZŠ Dolinský potok žila
v duchu jazykov v stredu 27. septembra.
Počas celého dňa mali žiaci možnosť „nahliadnuť“ do krajín, ktorých jazyky sa učia
v našej škole: anglický, nemecký a ruský jazyk. Na chodbe bol pripravený panel a stôl
s materiálmi, pohľadnicami, letákmi, časopismi, knihami a hračkami z jednotlivých
krajín: Anglicko – Škótsko – Írsko, Nemecko – Švajčiarsko a Rusko. Na vyučovacích
hodinách sa žiaci venovali rôznym akti-

PROJEKT NIMBUS

ŠKOLSTVO

Žiaci ZŠ Dolinský potok 3. B a 2. A sa spolu
s pani učiteľkami Mgr. Malíkovou, Škoríkovou a Adamičkovou v utorok 3. 10. zúčastnili zaujímavého projektu. Účasť na ňom
vyhrali, a tak sa veľmi tešili.
Išlo o projekt Nimbus, ktorý zastrešuje spoločnosť Edulab. Nimbus je putovný učiaci
autobus, ktorý v sebe ukrýva mnoho pod-

ÚSPEŠNÉ VIDEO
Dňa 21. 9. sa Adam Kuric a Patrik Hetﬂajš,
žiaci tretieho ročníka Strednej odbornej školy strojníckej v KNM, zúčastnili v Crowne
Plaza Bratislava na vyhlásení výsledkov
súťaže „Natočte krátke video o demokracii
na Vašej škole“ vyhlásenej v rámci projektu
Rady Európy Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania. So svojim videom
obsadili 3. miesto!

STRETNUTIE
NA TROJMEDZÍ
(pokračovanie zo str. 1)
pokračovali peši po zelenej značke, neskôr
žltej až na Trojmedzie. Tu sme zažili príjemné privítanie, predstavovanie sa navzájom,
zadeľovanie do desiatich medzinárodných
zmiešaných družstiev. Potom už všetko
pokračovalo samotnými súťažami: streľba

vitám, súťažiam
a hrám, pripomenuli si dôležitosť
i náročnosť učenia
sa cudzích jazykov.
Pred každou vyučovacou hodinou
zaznel v školskom
rozhlase
krátky
príhovor v inom
jazyku: v slovenčine, ruštine, nemčine, angličtine a dokonca i v španielčine.
Celé dopoludnie sa žiakom veľmi páčilo. Boli aktívni, komunikovali, zapájali sa
projektov. Jedným z nich bol
projekt Kozmix, v rámci ktorého naše deti získali možnosť
zúčastniť sa Nimbusu. Spoločnosť nám zdarma poskytla parádny autobus a v priestoroch
Novej synagógy v Žiline na nás
už čakalo zaujímavé a zábavné
dopoludnie. Deti prechádzali
9 stanovišťami, kde sa stretávali
Na tvorbe súťažného videa sa rôznymi
spôsobmi
spolupodieľali aj spolužiaci
uvedených žiakov ako
Šimon Kučera, Matej
Tichý, Jaroslav Rakovan, Kristián Bohdan,
Martin Bizík či ďalší,
ďalej triedna učiteľka
Mgr. Dagmar Kurucárová, ktorá spoločne so
žiakmi vo videu účinkovala, učiteľ anglickézo vzduchovky, hod granátom na cieľ, adrenalínová aktivita 1 a 2, riešenie tajničky
o Trojmedzí, prvá pomoc, prenos raneného, dopravné značky, chôdza na chodúľoch
a orientácia v teréne podľa priloženého plánu. Na tomto podujatí sa podieľalo veľké
množstvo ľudí a organizácií. Predovšetkým
Obec Hrčava, učitelia zúčastnených troch
ZŠ, DDM, školská jedáleň ZŠ Jablunkov,

do činností a veríme, že tento deň bol
pre nich i vhodnou
motiváciou k učeniu
sa cudzích jazykov.
Touto akciou sme
chceli poukázať na
to, aké nevyhnutné
je pre náš život ovládanie aspoň jedného
cudzieho jazyka. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“
Mgr. Lenka Ponechalová
s prototypmi rozličných počítačových hier, aplikácií, zábavných stolových a hudobných
hier a inými zaujímavosťami.
Každé z detí prechádzalo svojím tempom, zastavovalo sa
tam, kde práve chcelo. Za svoju snahu boli všetky detičky
odmenené darčekom.
Mgr. Slávka Malíková
ho jazyka Ing. Milan Rezetka
či učiteľka občianskej náuky
Mgr. Edita Kormanová po formálnej a motivačnej stránke.
Náš mladý režisér, Adam
Kuric, ktorý už od začiatku
vnímal súťaž ako veľkú výzvu,
ihneď po vyhlásení výsledkov
súťaže avizoval, že sa rád zapojí aj v budúcnosti do podobných projektov. Účasť školy
na projekte sprostredkoval
pán PaedDr. Marko Vojsovič.
Mgr. Edita Kormanová
Mestská polícia Jablunkov, dobrovoľní
hasiči Dolní Lomná a ďalší aj menší sponzori. Našu školu reprezentovalo 31 žiakov
a 3 učitelia, telocvikári Mgr. Alena Kavacká,
Mgr. Mária Vlčáková a Mgr. Ivan Jurkovič.
Pre všetkých zúčastnených to bol neopakovateľný zážitok umocnený slnečným počasím a priateľskou atmosférou.
I. J.
z lístia a zdobení tekvičiek. Bola by škoda
nevyužiť bohatstvo jesennej úrody. Rodičia
a starí rodičia priniesli tekvice, gaštany, šípky
a rôzny prírodný materiál. Spolu s deťmi vytvorili krásne jesenné dekorácie a strašidielka. Na záver sme si nimi vyzdobili priestory
MŠ.
Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, že prišli medzi nás, čím sme u detí posilnili citový vzťah a prirodzenú úctu k nim.
Kolektív MŠ

STARÍ RODIČIA V ŠKÔLKE
Deti z MŠ Komenského pri príležitosti Dňa
starých rodičov privítali svojich starkých,
dedkov, babky v priestoroch škôlky. Zavítali
do MŠ, aby spolu s deťmi strávili príjemné
popoludnie pri vyrezávaní tekvíc dotvorených ďalšími prírodninami.
Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb a plodov, ktoré sú dobre využiteľné pri tvorení rôznych postavičiek, kytíc
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VYJADRILI SA!
Žiaci štyroch škôl (ZŠ Nábrežná, SŠ, SOŠ strojnícka a Gymnázium KNM) sa stretli 10. – 11. októbra
v mestskej knižnici na podujatí Vyjadri sa v KNM!
Nestretli sa tu náhodu, ale so záujmom vyjadriť
sa a ukázať, že im na meste a tom, čo sa v ňom
deje, záleží. V prvý deň sa im venovali členovia
OZ ZIPCEM a OZ SYTEV, v rámci programu si
predstavili národný projekt Za jedno lano a diskutovali tiež o tom, čo môžu oni samotní, ako
mladí ľudia, pre mesto urobiť. V závere si vybrali
vo dvojiciach témy, ktorým by sa chceli venovať
a prezentovať ich. A práve prezentácia bola na
programe v stredu. Vlastné skúsenosti ako zaujať
a presvedčiť o vlastnom dobrom nápade im ráno
odovzdali členovia občianskych združení. A potom prišla na rad tá najdôležitejšia chvíľa. Pozvanie do diskusie s mladými prijali: primátor KNM
Ján Hartel, Dušana Šinalová, vedúca mestskej

PRVÉ DNI V ŠKÔLKE
S HUDBOU
Nový školský rok v MŠ 9. mája úspešne napreduje. Nové deti sa postupne adaptujú na prostredie MŠ a aby sa deti lepšie spoznali, prejavili
si vzájomné priateľské sympatie, usporiadali
sme 12. 10. hudobno-tanečný koncert na školskom dvore. Opäť medzi nás zavítal hudobník
z Detvy s gitarou ujo Jano, ktorého deti poznajú
už z minulých rokov. Školský dvor sa naplnil
deťmi, ktoré využívali pri tancovaní tvorivosť,

knižnice, Vavrín Randa, poslanec MsZ, Ladislav
Vendrinský z Referátu školstva a školského úradu
MsÚ, Ondrej Holienčík, predseda Komisie školstva a mládeže, poslanec MsZ a zároveň riaditeľ
SOŠs, Ivan Poláček, poslanec MsZ a Matej Fabšík,
poslanec MsZ v KNM. Mladí hosťom predstavili
svoje projekty a podľa reakcií „dôležitých dospelých“, ako ich pri svojej práci nazvali, ich aj zaujali.
Pozvaní hostia postupne ohodnotili projekty a ani
jeden z nich nezískal prívlastok nerealizovateľný.
Práve naopak, ku všetkým zaujali pozitívny postoj, ponúkli študentom spoluprácu pri legislatívnych a iných organizačných postupoch, podporili
ich v tom, aby svoj projekt prípadne i s ich pomocou dotiahli do úspešného cieľa. A nešlo len o reči,
snažili sa ponúknuť riešenia, ktoré by boli reálne
vykonať v najbližšom období.
Keďže sa jednalo o štruktúrovaný dialóg, tak
študenti ani v tejto fáze neostali pasívni, kládli
dôležitým dospelým doplňujúce otázky, hľadali

a vyzval deti, aby
pokračovali v jeho
piesňach, v pohybovej a fyzickej aktivite.
Po tancovaní si deti
pochutili na dobrom
obede, ktorý pozostával zo zeleninovoovocných surovín.
A. Slivková

pohybovú zdatnosť, tanečno-pohybové prvky
osvojené už v rámci plnenia integrovaných vzdelávacích oblastí. Zároveň
sme plnili ciele z Národného akčného programu
obezity detí predškolského veku. Na záver
hudobník daroval deťom
CD so svojimi piesňami

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechala všetkých, čo boli pri Tebe.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach budeme pri Tebe každý deň.
Ďakujeme príbuzným, priateľom a susedom
za prejavenú úprimnú sústrasť, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s drahou
mamou, starkou, prastarkou
Annou MICHALENKOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 85 rokov dňa
26. 9. 2017.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
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“.
Dňa 11. 10. 2017 nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, brat, švagor,
krstný otec a priateľ
Ing. Ivan SMREK
Úprimné ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za účasť na poslednej rozlúčke
zo zosnulým, prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Naše poďakovanie za dôstojné
rozlúčenie patrí aj vdp. kaplánovi
M. Hruškovi, A. Ďuriakovej, A. Paskudovi
a pohrebnej službe.
S úctou a vďakou manželka, deti a smútiaca
rodina
Ďakujem príbuzným, susedom, priateľom
a známym za prejavy sústrasti, za kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s mojou
manželkou
Líviou URBÁNKOVOU,
ktorá nás navždy opustila vo veku 76 rokov.
S úctou a vďakou manžel s rodinou.

Zvesti

spoločne ten správny cieľ, upresňovali detaily.
Na projektoch je prínosom i to, že navzájom sú
prepojené. Takže zrealizovaním jedného z nich
sa môžu čiastočne vytvoriť podmienky pre ďalší. O to, aby nevyhaslo ich nadšenie, ale úspešne
pokračovali v dosiahnutí svojho cieľa, sa postará
Lukáš Hrošovský z organizácie Sytev, ktorý sa dlhodobo venuje práci s mládežou.
O práci mladých rada budem informovať i v budúcnosti, a tak sa môžete dozvedieť, ktorý z ich
nápadov sa stal skutočnosťou. Či už vytvorenie
Mestského mládežníckeho parlamentu, cyklochodníkov, Klubu dobrovoľníkov, náučného
chodníka pri vojenských bunkroch alebo práca
mladých pri čistení mesta a s bezdomovcami, to
všetko bude záležať len na ich chuti niečo vytvoriť a tráviť svoj voľný čas zmysluplne. Držíme im palce.
Podujatie bolo zorganizované vďaka podpore
programu Erasmus+.

INZERCIA





Predám 4 zimné pneumatiky takmer nejazdené, ako nové aj s diskmi
na Škodu Fabia. Cena: 150 €. Kontakt: 0911/788 776
Predám pekný slnečný byt (2+1) v Kysuckom Novom Meste, ul. D.
Poľského na 2.poschodí tehlového bytového domu s novou strechou
a so zateplením. Byt má úžitkovú plochu 55 m2, k bytu patrí balkón a dve
pivnice. Byt má plastové okná, v kuchyni je nová plávajúca podlaha,
v obývačke a v spálni sú drevené parkety. Byt je v pôvodnom stave.
Cena dohodou. Kontakt: tel. č. 0902/255 796,
033/640 44 73 – po 17,00 hod., e-mail: strimelska@seznam.cz.
Základná škola s materskou školou Snežnica 218 príjme do pracovného
pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s podmienkou
ukončeného atestačného vzdelávania na pozíciu – zástupca riaditeľa pre
MŠ s nástupom od 1. 1. 2018.
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SPOMIENKY
Aj keď čas beží ako voda,
no zabudnúť sa nedá.
V srdci ťa stále máme,
s láskou na teba spomíname.
Dňa 30. novembra 2017 si pripomíname
15. výročie, čo od nás navždy odišla
Mária STARINSKÁ, rodená Toroňová
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú spoločne synovia
Ing. Milan Starinsky a Ing. Ján Starinsky
s manželkami aj vnukovia s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

23. 11. 2017 si pripomenieme 7. smutné
výročie, čo nás opustil náš švagor, strýko
a krstný
Peter ŠUJANSKÝ
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 3. 11. 2017 si pripomíname 10. smutné
výročie, čo nás náhle opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Viktor RECHTORÍK z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti
s rodinami.

Dňa 10. 11. 2017 si pripomíname 7. výročie
úmrtia
Mgr. Jarky DOSTÁLOVEJ
Spomíname na ňu s láskou.
Otec s rodinou.

Aj keď Ťa už niet medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 16. 11. 2017 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho otca, dedka
Tomáša RÁBIKA z Poviny
S láskou a úctou spomínajú synovia
s rodinami.

Sú srdcia, v ktorých žiješ,
sú ľudia, ktorí na Teba myslia.
Dňa 24. 11. 2017 si pripomíname 10. výročie
úmrtia môjho manžela, otca, starého otca
Pavla PRIEČKU z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manželka Viera,
deti Peter a Pavol s rodinou a vnúčatá Petrík,
Silvinka, Martinka a Ninka.

Dňa 5. 10. 2017 sme si pripomenuli
3. smutné výročie úmrtia
Milana FOJTÍKA
Spomína celá smútiaca rodina.

Dňa 19. 11. si pripomíname nedožité
80. narodeniny našej drahej mamy, manželky
a starkej
Kataríny CHLEBÍKOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
a modlitbu.
S úctou a láskou spomínajú manžel a deti
s rodinami.

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať.
Tá rana stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 13.11. 2017 bude tomu jeden rok, čo
zomrel
Ing. Emil KUBALA z Radole
S úctou a láskou spomínajú rodičia, súrodenci
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 10. 11. 2017 si pripomíname 30. výročie
úmrtia nášho drahého otca, dedka
Júliusa HROŠOVSKÉHO
a dňa 6. 2. 2017 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia našej mamičky a babky
Boženy HROŠOVSKEJ
Mamička, otecko, odišli ste nám tam,
kde svet je pre nás zatiaľ neznámy,
no predsa v našej mysli zostanete navždy
s nami.
Odišli ste potichučky,
bez slov a bez rozlúčky cestou,
ktorou si už kráča každý sám.
Život ste nám krásny dali,
veľkú lásku ste v ňom rozdávali.
Teraz sa už pozeráte na nás z neba,
no v nás ste zanechali kus seba.
S tichou spomienkou k Vášmu hrobu kvety
položíme a pri plameni sviečky sa pomodlíme.
S láskou spomínajú deti a vnúčatá.

Dňa 27. 10. 2017 sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia môjho manžela
Jozefa ŠKORVÁNKA
Spomínajú manželka, deti, vnúčatá
a pravnúčatá.

Zvesti
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Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás navždy opustil náš
Milan PAJTÁŠ
S láskou spomínajú manželka, dcéry
s rodinami a syn.
Bol to smutný deň,
do sĺz a smútku zahalený,
bol to odchod nečakaný.
Vzal anjel do náručia ubolenú smutnú
dušičku,
vtisol bozk na líčko bledé
a letel, túliac tú dušičku k sebe
do večných výšin v krásne nebe.
Dňa 1. novembra 2017 si pripomíname
4. smutné výročie, čo nás navždy opustila
naša dcéra, sestra a teta
Lucinka KOHÚTOVÁ z Kys. Nového Mesta
S láskou spomínajú rodičia a sestra s rodinou.

OPUSTILI NÁS

Jozef CHMULÍK
Peter ONDRUŠEK
Mária BARČIAKOVÁ
Anna JAROŠOVÁ
Milan PIJÁK
Štefánia KORČÁKOVÁ
Margita HOLTÁNOVÁ
Ing. Ivan SMREK
Milan MAJDÁK
Roman KUKUČÍK

59 rokov
53 rokov
91 rokov
67 rokov
71 rokov
80 rokov
93 rokov
76 rokov
67 rokov
23 rokov

NARODENIE DETÍ
Tatiana Cenigová,
Ján Kachaňák,
Natália Kašiarová,
Marko Pauk, Martin Králik,
Sebastián Garbier,
Šarlota Šidlová,
Ester Potanková,
Šimon Janouš,
Melánia Hricová,
Alexandra Kupčuliaková,
Ema Feriancová,
Tobias Hollý, Peter Mucha

MANŽELSTVO UZAVRELI

Dňa 6. 11. 2017, v hlbokom žiali, si
pripomíname smutné prvé výročie úmrtia
manželky, matky a babičky
Rozálie FUNTEKOVEJ z Kys. Nového Mesta
Smútiaci manžel si s úctou spomína i na
nedožité 60. výročie prežité v spoločnej
rodine.
Čas plynie a nevráti, čo vzal.
Ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nedovolí.
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti
s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Dňa 30. 11. 2017 si pripomíname 2. výročie
úmrtia
Jozefa SPÁLA
S láskou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.

Zvesti
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sú chvíle, na ktoré radi spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 21. 10. 2017 sme si pripomenuli prvé
smutné výročie odvtedy, ako nás opustil
Dušan KOŠŤAN
S veľkou úctou a vďakou spomínajú manželka,
deti s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Ľuboš Valúch a Ivana Ščambová
Friedrich Dubsky a Katarína Kučová

Dňa 17. 11. 2017 si pripomenieme 15 rokov,
čo nás navždy opustila mama, svokra, babka
a prababka
Anna PLEVKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
Pozerám do neba,
modlím sa, Vladko, za Teba,
Osudom zranená spomínam stále na Teba.
Asi to tak malo byť,
že nás život musel rozdeliť.
Dňa 11. 11. 2017 uplynie rok, čo nás navždy
opustil najdrahší manžel, otec, zať a kamarát
Vladko TARÁBEK
S láskou spomína manželka Gabika s deťmi
a rodina Jantáková.
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Správne znenie tajničky z čísla 10/2017
znie: „… nepodať ruku tým, čo klesli.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Eva Bugáňová, Komenského 1310, KNM – 6,00 €,
2. Vladimír Čepela, Dolinský potok 84,
KNM – 5,00 €, 3. Jolana Kubánková,
Kotman,
ant, Aku,
Omsk,
Anat, EYR

grécky
bájkar

mäkký
nerast

Sládkovičova 1232, 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 11/2017 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Re-

Oľga
(dom.)

strach

EČV
Košíc

osobné
zámeno

ferát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 11. 2017.

feudum

náš bežec

český
United
hovorový
Kingdom
súhlas

rob okolky

Emil
(dom.)

konzervuje
dymom

1. časť
tajničky
mravec,
po angl.

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

menšia
obec

3. časť
tajničky

pytliaci

platina
(zn.)

Ivan
(dom.)

ruské
mesto

kde

popolnica

emisná
autor
krížovky: kontrola
Jaroslav španielska
Jablonský pestúnka

sídlo
v Nigérii
odhad
výsledku

plavecký
štýl

Auriga
(skr.)
kód letiska
Yerington
nájom
(zastar.)
znížený
tón E

kananejská
bohyňa
úrody
2. časť
tajničky

meď
(zn.)

acetyl
(skr.)

chovateľ
psov

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



hliník
(zn.)

Fontane: jeho citát je v tajničke krížovky
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 10/2017 znie: „autodráha“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Miško Janči,
D. Poľského 1054, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod.
do 17.00 hod., najneskôr do 30. 11. 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. 11. 2017,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

S
S
S
S
S
S
S
S

1. Silný muž.
2. Posluhovač.
3. Naša najbližšia hviezda.
4. Kameň.
5. Vulkán.
6. Suchá časť obilia.
7. Centrum.
8. Dravý vták.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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(pokračovanie zo str. 1)
ločnosti O2 a plakety, ktorú osobne odovzdal
slovenský atlét Matej Tóth pánovi riaditeľovi
Mgr. Igorovi Ševecovi, bez ktorého by táto akcia
nebola taká úspešná. Zapísali sme sa ako výhercovia celoslovenskej súťaže Dobrý beh, ktorú
zorganizovala Športová akadémia Mateja Tótha.
„Priatelia, spoločne sme to dokázali!“ Tieto
radostné slová pána riaditeľa hovoria za všetko. Veľká vďaka patrí skvelým ľuďom, ktorí

DUHÁK S VYSOKOU
ÚČASŤOU
V sobotu 7. októbra sa na Vodnej nádrži Neslušanka konali tradičné rybárske preteky
Kysucký duhák. Na preteky sa organizátori
pripravovali skôr. Zorganizovali brigádu na
vyčistenie brehov, pripravili lovné miesta a dva
dni pred pretekmi napustili
do Neslušanky
600 kg pstruhov dúhových.
Napriek tomu,
že celú noc
pred pretekmi
pršalo, ráno sa
prezentovalo

SEZÓNA PETRA TICHÉHO
Náš olympionik má za sebou ďalšiu úspešnú
atletickú sezónu. Absolvoval päť desiatok rôznych behov po celom Slovensku i v zahraničí.
Majstrovský titul získal 14. októbra na 28. ročníku Dňa supervytrvalca, ktorý sa konal
na Vodnom diele Žilina. S časom 3:30:25 h. sa
stal majstrom Slovenska v behu na 50 km.
O týždeň, 21. októbra, sa Peter Tichý zúčastnil
netradičného Behu do neba, ktorý sa tiež konal
v Žiline. Trať 8. ročníka Behu do neba viedla
po 375 schodoch – 23 poschodiach výškového domu Amﬁteáter. Tieto preteky sú zároveň
Majstrovstvami Slovenska v behu do schodov.
Náš atlét s časom 2:34.49 m. získal 44. miesto,
ale najmä zaujímavú skúsenosť.
Ako netradičný je možné pomenovať i Slovenský pohár v behu do vrhu, ktorý sa konal
v neďalekej Oščadnici 23. septembra. Dĺžka
trate bola 6,1 km s prevýšením 573 m. Tichý
obsadil v celkovom rebríčku 16. miesto a vo svojej
kategórii pekné 7. miesto.
Dopomohol mu k tomu
čas 39,05 m.
Najväčšou
slovenskou
bežeckou udalosťou je
určite košický Medzinárodný maratón mieru.

Zvesti

s nadšením pre šport a túžbou po víťazstve
prispeli k úspechu nielen našej školy, ale aj
k zviditeľneniu nášho malého mestečka.
Zamestnanci aj žiaci ZŠ Clementisova ďakujú
Mgr. M. Slivkovi, ktorý podporoval a motivoval mladých športovcov k účasti na tejto súťaži, členom atletického klubu – pánovi P. Tichému, V. Káčeríkovi, J. Čuntalovi, Mgr. Danke
Maračkovej, ktorí pravidelne prichádzali
odbehnúť niekoľko metrov a všetkým športovcom, ktorí nám pomáhali a prispeli k výhre. Zároveň ďakujeme pánovi primátorovi

Ing. J. Hartelovi, vedúcemu odboru školstva
Mgr. L. Vendrinskému a predsedovi rady školy Ing. Ľ. Golisovi za podporu a účasť na slávnostnom odovzdávaní ceny.
Aby človek dosiahol cieľ, musí naozaj chcieť.
Tak poďme športovať.
ZŠ Clementisova

196 rybárov. Bola to historicky druhá najvyššia účasť na Kysuckom duhákovi. Napriek
tomu, že počasie sa počas dňa umúdrilo, rybám sa na breh moc nechcelo. Nakoniec však
rybári spolu nachytali 87 pstruhov dúhových.
Chytili sa aj iné druhy rýb, tieto sa však na
týchto pretekoch nepočítali.

V kategórii dospelých rybárov vyhral Marek
Višňák pred Jozefom Veličom a tretím Pavlom
Horňáčkom. Medzi deťmi si prvé dve miesta rozdelili súrodenci Kyškovci. Prvý skončil
Jakub Kyška, druhý jeho brat Daniel. Tretí medzi deťmi skončil Denis Chupáč.
Tieto preteky boli aj ukončením spoločenskej rybárskej sezóny.
Chytať síce budeme
až do zamrznutia vôd,
ale už iba individuálne,
každý sám.
Petrov zdar!
Marián Mihalda

Ani tu nechýbalo niekoľko atlétov z nášho
mesta a medzi nimi
i Peter Tichý. V prvý
októbrový deň spomedzi 679 pretekárov
obsadil
30. miesto,
vo svojej kategórii
6. miesto (2:49:26 h.).
Zlatú medailu v tohtoročnej sezóne nášmu
atlétovi priniesla Žilinská hodinovka. Už z názvu je zrejmé, že rozhodujúca je vzdialenosť,
ktorú bežec zabehne za 60 minút. Prvenstvo
prinieslo Tichému 15 800 metrov, ktoré zvládol v stanovenom čase. 35. ročník pretekov sa
konal v Žiline a organizoval ho Atletický klub
Žilina 17. mája.
V zahraničí sa bežec blysol na 10 km dlhých
pretekoch v chorvátskom meste Sv. Filip i Jakov, tie sa konali v júli. Z 12. ročníka Atletska
utrka si domov priniesol
zlato. S časom 36:41 m.
predbehol domáceho Ivana Pikunića a slovinského
pretekára Darka Kraleja.
V Ostrave Třeboviaciach
sa 11. februára bežal
Třebovický
maratón,
13. ročník
memoriálu
Františka Ohery. Kysuckonovomestský vytrvalec

tu zabehol druhý najlepší čas (2:57:55 h.)
a odniesol si striebro.
Vo svojej kategórii získal prvenstvo.
V neposlednom rade
treba spomenúť, že
sa po 5 rokoch vrátil ku chôdzi. Dudinská 50-tka bola zároveň
Majstrovstvami Slovenska v chôdzi na 50 km
(kategória, v ktorej reprezentoval Slovensko
na olympijských hrách v rokoch 1996, 2000).
S časom 4:53:27 h. v Dudinciach obsadil
20. priečku, ale vo svojej kategórii sa postavil
na stupienok víťazov (2. miesto).
Bežecká liga Žiliny je celoročná súťaž bežcov,
ktorá sa behá v Žiline už od roku 1982 a je pravdepodobne najstaršou svojho druhu na Slovensku, má za sebou už 36. ročníkov. Pretekári prihlásení do tejto ligy počas celého roka
zbierajú body za účasť a výsledky v 36 behoch
v Žilinskom kraji. K dnešnému dňu získal Peter
Tichý 687 bodov, ktoré mu zabezpečili krásnu
3. priečku. Bežecká liga pripravuje do konca
roka ešte asi desiatku súťaží, držíme palce.
Aktívny športovec hodnotí túto sezónu: „Mal
som športovo veľmi dobrý rok, aj výkonmi,
keď som na tratiach 3 km, 10 km, či polmaratóne zabehol najlepšie časy za posledných
6 rokov“.
D. Š.

Vďaka výhre v súťaži Dobrý beh bude mať
20 žiakov ZŠ Clementisova možnosť po celý školský rok trénovať pod vedením odborného trénera. – pozn. redakcie
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VÝZNAMNÝ DEŇ
PRE ŠKOLU

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

12. 11. 2017, 16.00 h.
CVČ sv. Jakuba
Rodičovské večery
Kurz výchovy pre rodičov tínedžerov
11 – 18 rokov organizuje CVČ sv. Jakuba.
Na kurz sa môže prihlásiť i jeden z rodičov,
učitelia, vychovávatelia.
Cena: 5 € (t.j. 1€/večer, brožúra a občerstvenie), prihlášky do 3.11.
kontakt: 0911/176 111

17. 11. 2017
Zamykanie Kysuckej brány
Športklub turistiky KNM
pozýva na 16. ročník
podujatia Zamykanie
Kysuckej brány. Výstup na Brodnianku.

14. 11. 2017, 16.00 h.
Kultúrne centrum Dubie
Prezentácia knihy o Dubí
Prezentáciu novej knihy o histórii a súčasnosti Dubia organizuje OZ Dubie a Kysucké
múzeum v Čadci. Budú sa odovzdávať publikácie záujemcom.

19. 11. 2017
Moravsko-Sliezske Beskydy
Turistika na Kozubovú.

KULTÚRNE SPEKTRUM

2. – 11. 11. 2017
Dni čistoty mesta – jeseň 2017
Zber elektroodpadu. Rozpis pristavenia
kontajnerov nájdete na webovej stránke
mesta.
24. 10. – 14. 11. 2017
Mestská knižnica
Vesmír očami detí
Výstava výherných výtvarných prác detí
a žiakov 32. ročníka celoslovenskej súťaže
1. – 18. 11. 2017
Mestská knižnica
Výpredaj
kníh
z fondu knižnice
Výpredaj vyradených
kníh z fondu mestskej
knižnice. Cena knihy
od 0,10 do 0,40 €.
10. 11. 2017, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
11. 11. 2017
Martinský výstup
Martinský výstup na Strážov v Strážovských vrchoch.
11. 11. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch
ochotníckych divadelníkov vás pobaví
divadelno-improvizačným predstavením.
vstupné: 5 €

15. 11. 2017, 16.30 h.
Jesenný koncert ZUŠ
Koncertná sála ZUŠ
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ pre verejnosť.
16. 11. 2017, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
Slávnostná akadémia
Gymnázium KNM si tento rok pripomína
60. výročie vzniku. Jubileum si pripomenie
expozíciou v priestore školy a slávnostnou
akadémiou.

18. 11. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Katarínska country zábava s Niagarou
Pripravená je tombola, zaujímavý program,
grilované špeciality, cigánska pečienka,
strapačky, čapované pivo a mnoho iného.
Do tanca bude hrať DJ Munka. Hosťom večera Ľudová hudba R&O.
Štýlové oblečenie (džíny, kockovaná košeľa, klobúk) vítané.
Vstupné: 8 € (v cene pivo, káva, minerálka, chlieb s masťou)

23. 11. – 31. 1. 2018
Kaštieľ Radoľa
Z kovu a ohňa
Výstava prác žiakov SOŠ strojníckej
v KNM.
23. 11. 2017, 8.00 h.
Dom kultúry KNM
Čo ponúkajú stredné školy mesta KNM
Prezentácia pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí sa rozhodujú kam po skončení ZŠ. Podľa
prezentácií troch stredných škôl (možnosti
štúdia, študijné a učebné odbory, ukážky
prác a výrobkov študentov) nájdu rodičia
a ich deti správnu voľbu zamerania stredoškolského štúdia na základe schopností,
záujmov dieťaťa a dosahovaných vzdelávacích výsledkov.
30. 11. 2017
Koncertná sála ZUŠ
Adventný Brass
koncert
Ve r e j n ý
koncert.
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