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VESELÉ VIANOCE
Už o niekoľko dní sa prebudíme
do krásneho a kúzelného rána. Tajomné
ticho, blikajúce svetielka či vôňa ihličia
naznačia niečo výnimočné – Vianoce.
Prajem Vám, milí spoluobčania, nech
počas vianočných sviatkov vo Vašich domovoch vonia vianočné pečivo,
žiari stromček, vládne dobrá nálada
a láska. Želám Vám, aby ste tieto dni
strávili s najbližšími, aby boli plné prekvapení, pokoja v duši a radosti. Veď
Vianoce sú jedným z najkrajších sviatkov roka, pripomínajú nám narodenie
Ježiša Krista.
Ing. Ján Hartel,
primátor mesta

HELIGONKÁRI V TV MARKÍZA
A V PREZIDENTSKOM PALÁCI
S heligónkami si žiaci Jarky Jelinkovej zo ZUŠ v KNM nedávno zahrali
v štúdiu TV Markíza v relácii Teleráno.
Aby mohli svojou hrou na heligónky veselo zobúdzať divákov, cestovali
autobusom už od 1,00 hodiny rannej.
Ale pri živom vysielaní vôbec diváci
nespozorovali na nich žiadnu únavu.
Svojou hrou a spevom na heligónkach
nabili energiou na celý deň všetkých
divákov tejto obľúbenej rannej relácie.
Svoje účinkovanie zvládli, ako vždy,
perfektne. Treba ich však aj pochváliť, pretože udržať pokope a v tichosti
priamo v štúdiu 16 detí, to môže byť
niekedy poriadna fuška. No oni boli
úplne úžasní. 2,5 hodiny dokázali
okrem hrania, ticho sedieť, počúvať
a pozorovať prácu moderátorov, hostí
a kameramanov. Priamo v štúdiu sa
mohli stretnúť na živo so známymi

viac na str. 5

V dňoch 19. a 20. októbra sa uskutočnil
v Košiciach 15. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných ﬁriem (CF) krajín
V 4. Veľtrh bol zameraný na prezentáciu ﬁktívnych cvičných ﬁriem, ktoré
fungujú na odborných stredných školách s ekonomickými odbormi. Veľtrh
CF organizovali Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Ekonomická univerzita v Bratislave pod záštitou
ministerstva školstva SR. Na veľtrh
CF do Košíc prišli svoje ﬁrmy a podnikanie prezentovať žiaci a pedagógovia
zo 48 stredných škôl zo Slovenska,

viac na str. 6

Foto: Jaroslava Jelinková
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

Dňa 9. 11. 2017 sa konalo neplánované rokovanie MsZ, na ktorom bol prerokovaný a schválený návrh urbanistickej štúdie KNM – Kamence
východ. Táto štúdia bola vypracovaná v duchu
schváleného územného plánu a má slúžiť ako
podklad pre stavebný úrad k vydaniu rozhodnutí v územnom a stavebnom konaní. Investor
výstavby ISTROFINAL, a. s., má otvorené dvierka k začatiu výstavby prvých bytových domov,
ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou začne už
v budúcom roku. Môžeme teda čakať, že územie (terajšie pole zarastené trávou) povedľa
Ul. Sládkovičovej sa stane staveniskom. Uvažuje sa so zástavbou celého tohto priestoru, čo
bude trvať niekoľko rokov. Pre naše mesto je to
ale dobrá správa, pretože sa mesto bude konečne aj týmto smerom rozvíjať. Je teda možné, že
v budúcich rokoch porastie počet obyvateľov,
ktorý mal žiaľ v posledných rokoch klesajúcu tendenciu i napriek tomu, že v meste je už
etablovaný niekoľko rokov veľký priemyselný
podnik (INA – Schaeﬄer). Je nám všetkým
jasné, že vykonávanou výstavbou budú sčasti
obmedzovaní obyvatelia blízkych panelových
domov na Ul. Sládkovičovej, ale to je už daň,
ktorá sa musí zaplatiť.
Pre porovnanie spomeniem počet obyvateľov nášho mesta v posledných rokoch.
K 30. 6. 2017 malo KNM 15 279 obyvateľov,
rok predtým k rovnakému dátumu 15 404
a v roku 2015 sme k 30. 6. evidovali 15 490 občanov. Z týchto čísel je jasné, že v tejto oblasti
pretrváva stagnácia.

WORKSHOPY V POĽSKU
Tridsiatka Kysuckonovomešťanov sa vybrala v piatok 17. novembra do poľského
družobného mesta Łodygowice. Cieľom
trojdňového stretnutia Slovákov a Polia-

V rámci spomínaného rokovania poslanci MsZ
tiež schválili účasť mesta v Združení pre vybudovanie cyklotrasy „Dunajov – Žilina“. Žilinský
samosprávny kraj organizačne zabezpečil prípravné stretnutia zástupcov obcí a miest pre
začatie stavby tejto cyklotrasy, ktorá prechádza
i našim katastrálnym územím. Keďže sa jedná
o stavbu prechádzajúcu viacerými katastrami,
pre jej zhotovenie je potrebná úzka spolupráca
dotknutých obcí a miest týkajúca sa vedenia
trasy a ﬁnančné krytie investície. Preto je výhodné vytvoriť takéto združenie, ktoré môže
potom žiadať úhradu z prostriedkov fondov EÚ.
V združení bude celkom 6 miest a obcí. Okrem
nášho mesta budú tu obce Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Rudina, Rudinka a mesto Žilina.
Trasa podľa doterajších rokovaní bude končiť
v Budatíne, kde sa bude napájať na ďalšie úseky
cyklotrás. V zmluve o združení bude stanovená
ﬁnančná účasť každej obce a miest pre zhotovenie trasy. Samotná zmluva bude podliehať
schváleniu mestským zastupiteľstvom a samozrejme i zastupiteľstvami jednotlivých obcí.
V jednom z bodov v programe zasadnutia bola
prerokovaná informácia o stave problémov na
stavbe areálu polikliniky v našom meste. Poslanci schválili navýšenie ﬁnančných prostriedkov na práce navyše pri tejto stavbe, ktoré však
budú stanovené na základe dohody z rokovacieho konania medzi investormi (VÚC Žilina,
Mesto KNM), stavebným dozorom a zhotoviteľom stavby. Počas realizácie stavebných prác
nám totiž zhotoviteľ oznámil, že pre zhotove-

nie diela je nevyhnutné vykonať práce navyše,
ktoré neboli obsiahnuté v predmete verejného
obstarávania. Občanom mesta by som ale chcel
dať do pozornosti, že v danom prípade sa jedná
o spoločnú stavbu nášho mesta a VÚC Žilina
a stavebný dozor tejto stavby bol podľa dohody
vybratý Vyšším územným celom Žilina, ktorý
potvrdil tiež nevyhnutnosť týchto prác. Navýšenie ﬁnančných prostriedkov na túto stavbu
musia teda schváliť i poslanci ŽSK.
Na záver by som chcel informovať o zmenách
stránkových hodín na Mestskom úrade v KNM,
ku ktorým dôjde od 1. januára 2018. Služby občanom budú k dispozícii od 7.00 hod. dopoludnia do 11.00 hod. a odpoludnia od 12.00 hod.
do 14.30 hod. V stredu budú mať zamestnanci mestského úradu posunutú pracovnú dobu
do 17.00 hod. a služby budú poskytované
do 16.30 hod. Týmto krokom chceme umožniť občanom, ktorí pracujú v dennom režime,
aby mali možnosť si vybaviť úradné záležitosti
na našom úrade bez toho, aby si brali dovolenku alebo náhradné voľno. Štvrtok je naplánovaný ako nestránkový deň. Dlho sme nad týmto
krokom uvažovali. Prinútila nás ale k tomu
skutočnosť, že v poslednom období výrazne
pribúda pošta, ktorá prichádza na mestský
úrad elektronicky podpísaná elektronickým
podpisom a žiadatelia vyžadujú rovnakou formou aj odpoveď a zamestnávateľ je povinný
vytvoriť pre zamestnancov časový priestor
na vybavovanie takejto agendy. Je potrebné
povedať, že zo strany štátu ešte celý systém
nefunguje tak, ako by sme si to predstavovali,
ale na druhej strane tomuto trendu sa neubránime a v súčasnosti môžeme len upozorňovať
na chyby, ku ktorým v rámci elektronizácie
dochádza. Nefunguje nám poriadne, nie našou
vinou, ani IOMO (Integrované obslužné miesto
občana), na ktorom si občania môžu (tak ako
na pošte) vybaviť – výpis z registra trestov, list
vlastníctva alebo výpis z obchodné registra.
Ostáva nám len dúfať, že časom sa všetko vyrieši k spokojnosti občanov. V posledný pracovný deň v týždni, v piatok, budú služby poskytované bez prestávky od 7.00 hod. do 12.00 hod.
Stránkové hodiny mestského úradu od 1. 1. 2018
PONDELOK
7.00 – 11 00 12.00 – 14.30
UTOROK
7.00 – 11.00 12.00 – 14.30
STREDA
7.00 – 11.00 12.00 – 16.30
ŠTVRTOK
Nestránkový deň
PIATOK
7.00 – 12.00

kov bolo spoznávanie tradícií a kultúry pri
spoločných aktivitách a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva. Tými aktivitami bolo pletenie košíkov, tvorba dekorácií
technikou decoupage a vytváranie kvetinových kytíc z krepového papiera. Stretnutím
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VÝSLEDKY VOLIEB 2017
4. novembra sa konali voľby do vyšších územných celkov. Vo volebnom obvode č. 4 – okres
KNM najviac hlasov pri voľbe predsedu VÚC
získala Erika Jurinová (3 545 hlasov), za ňou
nasledoval Juraj Blanár s počtom hlasov 3 231,
tretiu priečku obsadil Peter Sagan (941 hlasov).
Po zrátaní hlasov zo všetkých obvodov sa župankou Žilinského samosprávneho kraja stala Erika
Jurinová s celkovým počtom hlasov 82 034.
Vážení občania,
ďakujem všetkým, ktorí ste ma podporili
vo voľbách do VÚC. Dúfam, že vás v nasledujúcich 5 rokoch nesklamem. Vaše hlasy
sú pre mňa veľkou výzvou k tomu, že sa
budem snažiť pracovať podľa Vašich predstáv.
Ivan Poláček

OZNAMY
Výzva komisie životného prostredia
Vykurovacia sezóna je v plnom prúde. Preto komisia životného prostredia a mesto KNM vyzývajú
občanov, aby neboli ľahostajní ku znečisťovaniu,
zvlášť ku znečisťovaniu ovzdušia. Ak majú občania
dôkaz, alebo čo i len podozrenie na nadmerné znečisťovanie ovzdušia v našom meste, je potrebné to
okamžite nahlásiť. Upozorňujeme, že táto výzva sa
netýka len spaľovne, väčších podnikov, ale aj rodinných domov. Máme podozrenie, že v niektorých rodinných domoch sa spaľujú materiály, ktoré patria
na skládky, či do spaľovní. Podozrenie je potrebné
nahlásiť na tieto telefónne čísla, prípadne e-mailové adresy:
Inšpektorát ŽP v Žiline, +421/41/507 5113,
+421/41/507 5114, sizpiooza@sizp.sk
Okresný úrad KNM, odbor starostlivosti o ŽP,
+421/41/763 2299, zuzana.simekova2@minv.sk,
ivana.copkova@minv.sk
Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti
o ŽP, +421/41/507 6816,
drahomira.macaskova@minv.sk
Ing. Marián Mihalda,
predseda komisie životného prostredia
Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva
Dňa 14. decembra (štvrtok) o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM riadne
zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva.
Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zú-
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nosti pri jednotlivých postupoch a prinášali nové inšpirácie. Workshopy sa konali
vďaka mikroprojektu Spája nás kultúra
ﬁnancovaného z eurofondov z programu
Interreg Poľsko – Slovensko.
Ďalšie workshopy v rámci tohto projektu
budú na jar v KNM so zameraním na drô-

tovanie, maľovanie a kováčstvo, s ktorým
budú oboznamovať poľských priateľov naši
zruční Kysučania.
D. Š.

Výsledky volieb za poslancov do zastupiteľstva boli nasledovné: Dušan Mičian 2 660 hlasov, Matej Fabšík 2 514 hlasov a ako tretí
poslanec do zastupiteľstva za náš obvod bol
zvolený Ivan Poláček s počtom hlasov 1 689.
Pre zaujímavosť prinášame výsledky hlasovania v našom meste. Volieb sa zúčastnilo
4 580 voličov z 12 623 zapísaných, účasť tak
predstavuje 36,28 %. Erika Jurinová získala
1 868 platných hlasov, Juraj Blanár 1 374 hla-

sov. Aj v meste tretiu priečku obsadil Peter
Sagan s počtom hlasov 481.
Poradie poslancov bolo rozdielne. Obyvatelia
KNM dali najviac hlasov Matejovi Fabšíkovi
(1 791), druhý najvyšší počet hlasov získal
Ivan Poláček (1 212), treticu poslancov uzavrel Dušan Mičian s 1 088 platnými hlasmi.
Títo traja poslanci nás budú zastupovať počas
nasledujúcich 5 rokov v zastupiteľstve ŽSK.
D. Š.

ŠTVRTÉ STRETNUTIE
Dňa 21. 10. 2017 sa uskutočnilo
4. stretnutie Hornouličanov. Nálada
bola výborná, podujatie končilo spevom.

častniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť prinesie
na svojom tv kanáli spoločnosť Antechnet s.r.o.
Podrobný program rokovania poslancov bude uverejnený na webovej stránke mesta.
Straty a nálezy
V novembri sa na Ul. 9.mája našiel čierny pánsky
ľudový klobúk. Majiteľ nech sa prihlási na čísle
0904/198 206.
Užívanie náhradného pozemku
Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre
pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to
vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový
odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím
a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do
28. 2. 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný
odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci
odboru upresnia, aké doklady je potrebné doložiť
podľa zákona č. 504/2003 Z.z. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného
pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to.
Deň otvorených dverí
13. decembra sa uskutoční Deň otvorených dverí
Centra sociálnych služieb Kamence na Štúrovej
ulici č. 1210 v KNM. Začiatok o 13.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní, pripravený je pre vás bohatý
program.

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďakovať pánovi doktorovi
Petrovi Staníkovi za výbornú zdravotnú starostlivosť, ľudský prístup a hlavne za pomoc s mojím
starým otcom, ktorý je ťažko chorý. S takým úžasným prístupom v ordinácii som sa ešte nestretla.
Čavojská Katarína rod. Tabaková
Poďakovanie a oznam
Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami sa chce poďakovať Mestu KNM
pod vedením primátora mesta Ing. Jána Hartela
a mestskému zastupiteľstvu v KNM za poskytnutie
priestorov a ﬁnančnú pomoc v DC Klub 75, kde sa
spoločne stretávame s našimi členmi každú stredu
o 14.00 hod. ZO ZPCCH združuje členov s rôznymi
zdravotnými problémami. Pre veľa členov organizácie tieto pravidelné stretnutia veľa znamenajú.
Ďakujeme tiež všetkým priaznivcom, ktorí darovali
2 % zo svojich daní ZO ZPCCH. Vďaka ich dobrosrdečnosti členovia i tento rok získali príspevok na
rekondičné pobyty v Slovenských liečebných kúpeľoch. Členovia ešte raz srdečne ďakujú.
Posledné posedenie v tomto roku bude
13. 12. 2017. Členom i ich rodinám, ako aj našim
priaznivcom, chcem touto cestou popriať krásne
požehnané vianočné sviatky prežité v láske a pokoji. Stretnutia v novom roku začnú 10. januára 2018
o 14.00 hod. v DC Klub 75 na Belanského ulici.
Na záver prosím všetkých priaznivcov o darovanie
2 % z daní pre OZ ZPCCH a Jednotu dôchodcov
Slovenska. IČO: 12664855302.
A. Tarábková, vedenie organizácie
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sprevádzala pani Renáta, pracovníčka kultúrneho centra v Łodygowiciach, pomáhala
jej štvorica inštruktorov ako i tridsať domácich obyvateľov. Tí návštevníkom z KNM
pomaly nedali ani odpočinúť, zasväcovali
ich do tajomstiev jednotlivých ručných
prác, ukazovali im mnohé variácie a mož-

i

SPRAVODAJSTVO

PREZENTÁCIA MONOGRAFIE
DUBIE 1367–2017
Pôvodne mala svetlo sveta uzrieť kniha
o Dubí už 15. septembra na oslavách 650.
výročia prvej písomnej zmienky. Ale nestalo
sa tak, čo môžem zhodnotiť pozitívne. Do
novučičkej knihy sa tak dostalo viac informácií o súčasnosti, spoločenskom živote
dnes a o oslavách Dňa Dubia. Slávnostná
prezentácia monograﬁe Dubie
1367–2017 sa konala v Kultúrnom centre Dubie 14. novembra za účasti autora Mária
Janíka, pracovníka Kysuckého
múzea v Čadci. Spoluvydavateľom knihy je práve táto kultúrna
inštitúcia, takže na prezentácii
knihy nechýbal ani riaditeľ múzea MVDr. Miloš Jesenský, jeho
kolegovia, autori myšlienky vydať knihu Tatiana a Ľubomír
Jánoškovci, zástupcovia mesta
a všetci tí, ktorí k výslednému
dielu dopomohli. Medzi nich patrili pamätníci, ktorí vyrozprávali svoj príbeh života
v Dubí, vlastníci fotograﬁí, ktorí ich poskytli na spracovanie, ilustrátorka Mgr. Ľubica
Šusteková, graﬁčka Silvia Jánošková či jazyková korektorka Mgr. Soňa Čuláková a iní.

GYMNÁZIUM PÍŠE
60-ROČNÚ HISTÓRIU
Na začiatku školského roku 1957/1958 vzniká
samostatná JSŠ v KNM, škola sa mení a v roku
1962 dostáva názov Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v KNM. Dekrétom MŠ SSR bolo
od 1. 9. 1969 zriadené Gymnázium v KNM.
Tento názov nesie dodnes. Na začiatku dejín
školy sa vyučovalo na vtedajšej Osemročnej strednej škole na Vajanského ulici, neskôr v novopostavenej budove ZDŠ na Ulici
kpt. Nálepku (dnes Nábrežná), ale i v odborných učebniach a laboratóriách na Komenského ulici. V školskom roku 1997/1998 sa
rozšírili priestory gymnázia o budovu na Ulici
Jesenského, kde je dnešné sídlo školy. Počas
života školy sa na poste riaditeľa postupne vystriedali: O. Suchánek, J. Jamriška, J. Letko,
L. Lisko, RNDr. R. Haluška, Mgr. V. Studený, Mgr. J. Chládecká, PaedDr. E. Frišová,
Mgr. J. Pieronová. V týchto dňoch vedie školu
Mgr. Milan Slivka. Počet pedagógov pôsobiacich na gymnáziu sa blíži k stovke. Brány školy
za uplynulých 60 rokov opustilo 4 419 žiakov.
Dnes navštevuje školu 225 žiakov, ktorých
vzdeláva 21-členný kolektív pedagógov. Vzdelávajú žiakov, pripravujú
ich na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky
a na vysokoškolské štúdium. Nie je to však len

Na úvod stretnutia s rozvoniavajúcim punčom a chutnými koláčikmi Ľubomír
Jánoška v príhovore pripomenul, že ide o knihu, ktorá
sa môže pýšiť prívlastkom
prvá po 650 rokoch. Jeho
manželka Tatiana prevzala
slovo a poďakovala všetkým, ktorí knihu
budovali po obsahovej stránke i tým, čo
pomohli zorganizovať
slávnostnú prezentáciu. A nasledovali
slová autora Mária
Janíka. Knihu nazval
bodkou za niekoľkomesačnou prácou
v archívoch, knižniciach či v teréne. Spolupráca s obyvateľmi
Dubia bola spočiatku
opatrná, ale neskôr
ľudia získali dôveru a začali fotograﬁe či
spomienky prinášať vo veľkom množstve.
Posledný príhovor patril riaditeľovi múzea
M. Jesenskému, ktorý povedal, že kniha
by nemala byť bodkou. Práve naopak, v ten
deň kniha započala svoj nový život – medzi

obyvateľmi a čitateľmi. Poukázal tiež
na to, že Kysucké
múzeum v Čadci nie
je múzeom jedného
mesta, ale celého regiónu Kysuce, čoho
je dôkazom i ich spolupráca na tvorbe knihy regionálneho charakteru v malej časti dolných Kysúc.
Prípitok, odovzdávanie kníh, autogramiáda
a príjemné rozhovory nasledovali po oﬁciálnej časti. Každý, kto prišiel, určite zažil
príjemný večer plný spomienok. A potom už
len listovanie v novej knihe plnej úžasných
historických i súčasných fotograﬁí. Má tvrdú väzbu, veľkosť A4 a je plnofarebná. Prvá
jej časť pojednáva o prírode a polohe Dubia.
Druhá je venovaná histórii, od prvej písomnej zmienky po koniec 20. storočia. Texty
dopĺňajú reprodukcie listín, máp a iných dobových dokumentov. Tretia časť hovorí o sociálnych a spoločenských aspektoch života
v obci. Nájdete tu mená mnohých Dubanov, ktorí svojou činnosťou zanechali stopu
v kultúre, športe či tvorivou prácou. Záver
knihy patrí súčasnosti a dubskej encyklopédii, ktorú spracovali manželia Jánoškovci.
D. Š.

o vyučovacích
hodinách, štúdium je obohatené o rôzne
vzdelávacie
aktivity, exkurzie, besedy,
súťaže, projekty a pod.
Spomeniem len niektoré: Zelená škola, Študentská kvapka krvi, Deň slovenskej kultúry, Vianočné trhy, Živá knižnica atď.
Odmenou pre pedagógov za ich prácu a študentov za ich úsilie sú výsledky maturitných
skúšok. Gymnázium v KNM sa dlhodobo
umiestňuje na prvých priečkach rebríčka,
ktorý porovnáva výsledky maturitných skúšok gymnázií v Žilinskom kraji. Aj prijatie
absolventov nášho gymnázia na vysoké
školy každoročne presahuje 90 %.
No zhrnúť celú históriu, spomenúť úspešné
projekty, prezentovať najlepších žiakov nie
je možné na týchto pár riadkoch. Veď 60 rokov je pekný vek, ale v prípade tejto školy
nejde o dôchodcovský vek. Naopak, škola
mladne svojimi žiakmi a je
moderná v oblasti vzdelávania, vyučovacích pomôcok a techniky. Krásnych
60 rokov si pripomenuli
študenti a pozvaní hostia
dňa 16. novembra v dome

kultúry. V úvode moderátori stručne zhrnuli
najdôležitejšie medzníky
vzdelávacej
inštitúcie.
Potom riaditeľ privítal
vzácnych hostí z mesta,
VÚC i Okresného úradu, ktorí povedali oslávenkyni pár milých slov
a popriali jej všetko dobré do budúcnosti.
Do popredia však vynikli poďakovania. Tie
patrili všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí prispeli
k jej rozvoju a vzdelávaniu mladých ľudí.
Niektorých z nich odmenil Milan Slivka
ďakovným listom. Ďalšiu hodinu programu vyplnili študenti, ktorí oslávili jubileum gymnázia hudbou, tancom, spevom,
poéziou i humornými scénkami. Na pódiu
sa vystriedali žiaci všetkých ročníkov, aby
pobavili prítomných. Slávnostná akadémia
bola ukončená recepciou, kde si mnohí zaspomínali na štúdium na škole, pozdravili
a poďakovali sa osobne svojim bývalým učiteľom a ostali pri družnom rozhovore.
Na záver mi neostáva nič iné, len tiež zablahoželať šesťdesiatničke všetko dobré
do ďalších rokov, usilovných a úspešných
žiakov, húževnatých a dobrých pedagógov
a v neposlednom rade i dostatok ﬁnančných prostriedkov na svoj neustály rast.
D. Š.
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moderátormi, s Dr. Iľkom a pod. Najväčšiu
radosť mali zo stretnutia s českým spevákom Tomášom Klusom. V Teleráne sa predviedli hrou na heligónke Paulína Belešová,
Daniel Burdiak, Adam Šimčisko, Viktória
Šedová, Ondrej Žucha, Simonka Marušová, Martin Tomáš a žiaci zo ZUŠ v Krásne
nad Kysucou. Po spoločnom fotografovaní
so známymi osobnosťami sa deti a ich rodičia spoločne presunuli do centra Bratislavy, kde sa konalo prekvapenie, o ktorom
ani netušili. V doobedňajších hodinách

sme prijali ponuku a pozvanie zahrať si
v priestoroch Prezidentského paláca. Dostalo sa nám veľkej cti absolvovať prehliadku celého paláca, pofotiť sa v úžasných
priestoroch a napokon aj zahrať si na heligónkach priamo vo veľkej prijímacej sále
prezidenta SR. Heligonkárov si prišli vypočuť všetci zamestnanci prezidentskej kancelárie aj dokonca sám kancelár p. Štefan
Rozkopal. (foto na titulnej strane) Pán prezident bol v ten deň na zahraničnej návšteve, preto sa s nami nestretol, ale teší sa, až
mu niekedy zahráme pri inej príležitosti.

ILUSTRÁTORKA
I ZVEROLEKÁRKA
Dvere do tvorby detských ilustrátorov pootvorila Alžbeta Božeková, študentka 3.
ročníka Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. Prišla do mestskej knižnice
medzi žiakov 7. ročníka ZŠ Nábrežná, aby
porozprávala o všetkom, čo súvisí s detskou
ilustráciou. Spomenieme aj 3 nezbedníkov,
žiakov 7.C, ktorí podujatie doslovne spískali: Jakub Poplanúch, Mário Tarana a Marek
Macúš. Kysučanka Alžbeta počas ZŠ navštevovala výtvarný krúžok pod vedením
M. Rajteka na ZUŠ v KNM. Tam dostala tú
najlepšiu výtvarnú prípravu, a tak mohla
pokračovať na Strednej umeleckej škole
v Žiline. Dnes študuje už tretí rok knižnú
ilustráciu a výtvarnú graﬁku u p. profesora Dušana Kállaya. Svoju prednášku začala
témou ako kniha vzniká a prešla najskôr
k najznámejším slovenským ilustrátorom:
Cipár, Kállay, Uchnár, Kopták a Matlovičová. Z tých svetových Blake, Scharratt, Zmatlíková, Vodrážka. V závere si mali možnosť
žiaci spolu s budúcou ilustrátorkou zatvoriť. Najskôr mali hádať, čo kreslí na magnetickú tabuľu. Ten, kto uhádol, čo má už
po niekoľkých ťahoch na mysli, bol sám na
ťahu. To znamená, že mohol sám skúsiť niečo nakresliť a jeho spolužiaci zas hádať, čo
bude výsledkom jeho ilustračného pokusu.

ZAUJÍMAVÉ KYSUCE
V pondelok 13. novembra navštívili Janka
Hrubá a Erika Kučáková, pracovníčky Mestskej knižnice KNM, Centrum sociálnych
služieb Fantázia Horný Vadičov, ktorého
zriaďovateľom je ŽSK. Cieľom ich návštevy bola prednáška spojená s prezentáciou
na tému Zaujímavosti z regiónu Kysúc.
Účastníci prednášky sa dozvedeli informácie o nevšedných prírodných a kultúrnych
zaujímavostiach, ako napr.: kamenné gule
v Megoňkách, Trojmedzie, miesto, kde sa
stretávajú tri štáty, prameň rieky Kysuca,

Zvesti

Deťom na koniec vystúpenia odovzdali
milé darčeky zamestnankyne sekretariátu
prezidenta. Chcem sa touto cestou poďakovať rodičom detí za trpezlivosť a ochotu
cestovať so svojimi deťmi na rôzne vystúpenia. Ďalej veľká vďaka patrí riaditeľkám
ZUŠ v KNM Mgr. Eve Králikovej a v Krásne
nad Kysucou Mgr. Alici Nadzamovej, ktoré
sa snažia podporovať heligónkový súbor.
A nakoniec chcem poďakovať Rudkovi
Kuljovskému, ktorý veľa, veľakrát cestuje
za nami na vystúpenia a spracúva nám video a fotograﬁe sám bez toho, aby sme o to
požiadali.
Mgr. Jaroslava Jelinková

Novembrové podujatie v knižnici na tému
povolaní prebehlo pod názvom Zverolekárka. Pozvaným hosťom bola zverolekárka
MVDr. Zuzana Bobáková. Úspešná pani
zverolekárka zvláda nielen toto náročné
povolanie, ale veľa zo svojho času venuje
deťom. A aby sa priblížila deťom, skúša to
mnohými cestami. Jednou z nich je ňou
vedený krúžok v CVČ v KNM pod názvom
Mladý zoológ. Krúžok vedie už 7. rok a cieľom je deti, ktoré vlastnia alebo by chceli
vlastniť zvieratko, pripraviť na zodpovednosť spojenú s úlohou chovateľa.
Ako člen zväzu chovateľov každoročne so
zverencami a ich vycvičenými králičkami
absolvuje celoslovenskú akciu pod názvom:
Králičí hop. Disciplína je určená výlučne pre
králikov a cieľom je preskakovanie prekážok. A králika nie je možné zobrať na pre-

teky bez predchádzajúceho výcviku.
A musíme spomenúť, že väčšina detských majiteľov králikov pod vedením
pani Bobákovej vyhrávajú len 1. alebo
2. miesta. Ďalšou jej prístupovou cestou do sveta detí je súťaž pod názvom
Naj zvieratko. Táto nedeľná popoludňajšia akcia je určená všetkým milovníkom zvierat, ktorí sa chcú popýšiť.
Cieľom je vybrať najkrajšie zvieratko
a boduje sa nielen krása, ale aj súhra
zvieratka s majiteľom a šikovnosť u zvieratiek, ktoré sa vedia niečo naučiť.
Pani Bobáková prišla dňa 8. novembra medzi 60 predškolákov do mestskej knižnice,
aby predstavila svoje povolanie, ukázala
pomôcky využívané pri svojej práci a porozprávala o svojich povinnostiach zverolekárky. V závere predviedla deťom malú
ukážku toho, ako to prebieha u nej v ordinácii. Pacientom bol 4-ročný zajačik. Vybraná bola aj malá asistentka, aby pomohla
pani zverolekárke pri vyšetrovaní.
Knihovníčky, žiaci a ich pani učiteľky by
sa chceli touto cestou poďakovať pani zverolekárke MVDr. Zuzane Bobákovej a študentke Alžbete Božekovej za čas strávený
v knižnici. Poďakovanie patrí hlavne za to,
že čas venovali bez nároku na akúkoľvek
protihodnotu.
J. Hrubá

Medvedia skala v Rakovej, Klokočovské
skálie, ropný prameň v Korni, kysucké
rozhľadne, brest u Papaji v Makove,
kaštieľ v Oščadnici atď. Samotní rodáci
z Kysúc boli prekvapení, aké prírodné
a kultúrne bohatstvo sa nachádza v ich
rodnom kraji. Záujem o prednášanú
tému sa v závere prejavil v diskusii,
v ktorej sa prijímatelia sociálnych služieb pýtali na ďalšie doplňujúce otázky.
Príjemným prekvapením pre prijímateľov
sociálnych služieb bola možnosť si vypožičať knihy s témou Kysuce a ich okolie, ktoré pracovníčky knižnice priniesli. Dali tak

možnosť vypožičať si knihy všetkým, ktorí
zo zdravotných dôvodov nemôžu knižnicu
navštevovať.
Mgr. Lucia Maršalová, Mgr. Iveta Krasuľová

z tvorby A. Božekovej
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KULTÚRA

HELIGONKÁRI V TV MARKÍZA A V PREZIDENTSKOM PALÁCI

abc

SOŠ STROJNÍCKA
ZÍSKALA 1. MIESTO
(pokračovanie zo str. 1)
šiestich z Českej republiky a dvoch z Poľska.
Zúčastnené ﬁrmy nadväzovali medzi sebou na veľtrhu obchodné vzťahy, v ktorých
budú pokračovať v obchodovaní v priebehu
školského roka.
Za našu SOŠ strojnícku na ňom prezentovali CF KOVÁČIK, s. r. o., tri žiačky odboru
technicko-ekonomický pracovník: Marika

OPÄŤ PRIVÍTALI
ANGLICKÉHO LEKTORA
Ray Sikorski si tentoraz svoj pobyt predĺžil o celý týždeň a venoval sa nielen našim
starším žiakom, ale aj tým mladším. Žiaci
šiesteho a siedmeho ročníka si zábavnou
formou zdokonaľovali svoje komunikačné
schopnosti v rôznych oblastiach reálneho
života a Raya si natoľko obľúbili, že mu
takmer nedovolili z našej školy odísť – dovolili mu to len pod podmienkou, že sa
k nim ešte vráti a čo Ray sľúbil, to aj splnil.

ŠKOLSTVO

STRETNUTIE S REMESLOM
„Naši obyvatelia sa kedysi živili hrnčiarstvom.
Bolo to v čase, keď si začali všímať tvarovateľnosť hliny. Keď je hlina mokrá, čiastočky
vody sa dostávajú medzi vrstvy a umožňujú
im kĺzať sa navzájom po sebe. Preto je mokrá
hlina mäkká a klzká a možno ju ľahko tvarovať do rôznych tvarov. Keď sa nechá hlina vysušiť, väčšina vody z medzi vrstiev sa vyparí.
Hlina takto zoschne, vrstvy sa dostanú bližšie
k sebe. Keď sa hlina páli v peci asi pri 1 000 °C,

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
Kde sa len pozrieme, všade vidíme a čítame
o zdravom životnom štýle. Ani ZŠ Dolinský potok nebude predsa výnimkou. Každoročne pripravuje žiacky parlament v spolupráci s koordinátorkou environmentálnej výchovy Týždeň
zdravej výživy.
Žiaci v škole sú veľmi šikovní a s radosťou sa
pustia do všetkých aktivít, ktoré sú pre nich
pripravené. V dňoch 16. až 20. októbra ich bolo
veru dosť. Každý deň sme počas veľkej prestáv-

POĎAKOVANIE
Naše deti navštevujú Materskú školu na Ulici 9. mája. Sledujeme výnimočné, zaujímavé
a tvorivé akcie, ktoré sa v tejto materskej
škole počas školského roka uskutočňujú. Sú
príťažlivé nielen pre deti, ale zúčastňujú sa
ich aj rodičia, starí rodičia a pritiahnu i oči
občanov žijúcich na sídlisku Kamence. Sú to
úspešné tvorivé dielne, jarné, jesenné, zimné akcie, stavanie mája na školskom dvore,

Sidorová, Romana Ozaniaková a Gabriela
Berešíková pod vedením Ing. Aleny Cinkovej. Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných
ﬁriem v kategóriách najlepší stánok CF, katalóg CF, slogan CF, logo CF a e-prezentácia
CF. Odborná komisia hodnotila odbornosť
a kreativitu zúčastnených cvičných ﬁriem.
Naša CF KOVÁČIK, s. r. o. získala 1. miesto
v kategórii najlepší stánok CF. Výsledné
hodnotenie bolo uznaním aj prepojenia
teórie s praxou.

Praktickú časť predviedli dvaja žiaci odboru umelecký kováč Jozef Vorek a Matúš
Czán, ktorí pred Spoločenským pavilónom v Košiciach za asistovania Mgr. Pavla
Koptáka predvádzali svoje kováčske umenie. Zúčastnení žiaci získali cenné poznatky a motiváciu do ďalšieho štúdia a zároveň dôstojne reprezentovali našu SOŠ
strojnícku v KNM.
Alena Cinková

O týždeň neskôr sa
opäť objavil na našej škole a venoval
sa žiakom ôsmeho
a deviateho ročníka. Spolu s Rayom
si žiaci precvičovali
situácie každodenného života a keďže sa naši deviataci
radi hrajú, Ray si pre nich pripravil rôzne
komunikačné hry – takže sme ich mohli

vidieť chytať zlodejov, písať a režírovať
ﬁlmy a videá alebo
ich snahu o získanie
zelenej karty na legálny vstup do Spojených štátov amerických…
Nielen učiteľov, ale
aj žiakov Rayova
návšteva veľmi potešila!
Ing. J. Franc a Mgr. M. Vlčková

vzniká keramika.“ Takto sa
začalo tvorivé sedenie 4.D
ZŠ Nábrežná s tetou Majkou z CVČ v KNM, keď nás
zasvecovala do tajomstva
práce s hlinou. Pri jemnej
melódii z prehrávača sa začala prejavovať naša fantázia a s ňou i premena tvrdej
a zatiaľ nepoddajnej hliny na svietnik a misky
v tvare jesenného listu. Nebolo to ani trochu
ľahké. Hlina nám neodpustila povrchnosť

a netrpezlivosť, ktorá nás
často navštevuje. Vzopreli sme sa, vydržali a výsledok bol úžasný. Výrobky
už čaká piecka, na hodine
výtvarnej výchovy im
dáme ešte farebnú podobu a výsledok našej práce
bude fantastický.
Milé tetušky, Majka a Janka, patrí Vám veľké
ďakujeme!
Žiaci 4.D triedy

ky cvičili pri hudbe.
Pani učiteľka Cibulková nás naučila tancovať dva rytmické
tančeky. V stredu
sme ochutnali skvelý a zdravý mrkvový
šalátik z dielne našej
kuchyne. Pracovali
sme aj na výzdobe
našich tried a zapojili
sme sa do súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvicu.

Zdravá polícia celučičký
týždeň
kontrolovala
zdravé desiate. Predstavte si, že sladkostí
sme sa vzdali a celý
týždeň sme úspešne
odolávali. V sobotu
21. 10. 2017 sa niektorí
žiaci našej školy zúčastnili turistickej vychádzky na vrch Tábor.
Mgr. Mária Birošíková

rôzne besiedky, divadlá, hudobné koncerty, environmentálne
aktivity usporiadané v triedach
i na školskom dvore… Naposledy
nás všetkých úplne pohltila akcia
zorganizovaná ku Dňu materských škôl, keď sa vo večerných hodinách
pohyboval okolo peknej, novo zrekonštruovanej materskej školy dlhý lampiónový
sprievod za veľkej účasti rodičov, detí i starých rodičov. Z Každej strany sme počuli iba

slová spokojnosti a chvály.
Chceme poďakovať p. riaditeľke PhDr. Elene Gavlákovej, ktorá tieto výnimočné akcie organizuje s celým
kolektívom pedagogických
i nepedagogických zamestnancov. Akcie
prehlbujú nielen dobré rodinné vzťahy,
ale i vzťahy medzi rodičmi, ktorí často žijú
na sídlisku v anonymite.
Andrea Zubajová a spokojní rodičia
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Dňa 11. 12. 2017 si pripomenieme nedožitých
70 rokov nášho manžela, otca a dedka
Ambróza ZAJACA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 8. 12. 2017 si pripomenieme
10. výročie úmrtia našej mamy
Márie OZOGÁNOVEJ

Dňa 3. 1. 2017 sme si pripomenuli nedožité
90. narodeniny a 17. 7. 2017 uplynulo
12 rokov od úmrtia nášho otca
Emila OZOGÁNA
V srdci Vás stále máme,
s láskou na Vás spomíname.
S úctou a láskou spomína dcéra Anna, Mária,
syn Jozef, vnúčatá a pravnúčatá.
Srdce ubolené prestalo Ti biť
a nebolo lieku, aby si mohol žiť.
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.
Dňa 12. 12. 2017 bude rok, ako nás navždy
opustil syn a brat
Štefan PODPLESKÝ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína mama, bratia
a ostatná rodina.
Dňa 17. 11. 2017 sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia, čo nás navždy opustila
Paulína JAKUBÍKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S úctou spomínajú dcéry Anna a Božena,
vnúčatá a pravnúčatá.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke
s našou manželkou, mamou, babkou a švagrinou
Annou JAROŠOVOU,
ktorá nás opustila dňa 26. 9. 2017 vo veku
67 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj p. dekanovi
Holbičkovi a pohrebnej službe za dôstojnú
rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Zvesti

Kto Vás mal rád, nezabudne,
kto Vás poznal, spomenie si.
Dňa 14. 12. 2017 si pripomenieme
3. výročie úmrtia našej milovanej
Jozefy VENDRINSKEJ

a dňa 10. 12. 2017 si pripomenieme
1. výročie úmrtia nášho milovaného
Bohuša VENDRINSKÉHO
S láskou a úctou spomínajú dcéry Gabika
a Iveta, syn Jozef s rodinami.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Aj keď už nie sú medzi nami,
v našich srdciach žijú stále s nami.
Dňa 18. 7. sme si pripomenuli
5. smutné výročie, kedy nás opustil náš
milovaný otec a starý otec
Ing. Teodor OČKO
Dňa 27. 10. sme si pripomenuli
1. smutné výročie, keď nás opustila milovaná
mama a stará mama
Oľga OČKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra
s rodinami.

POĎAKOVANIE
„Kto žije v našich srdciach – neumiera.“
Dňa 8. 11. 2017 nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedo, brat, švagor,
svokor, krstný otec a priateľ
Ing. Ferdinand MOJTO
vo veku 81 rokov.
Úprimne ďakujeme celej rodine, príbuzným,
známym, priateľom a susedom za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke. Naše poďakovanie za dôstojnú
rozlúčku patrí vdp. kaplanovi M. Hruškovi,
A. Ďuriakovej, A. Paskudovi a pohrebnej
službe.
S úctou a vďakou manželka, deti a smútiaca
rodina.
Aj keď Ťa už niet medzi nami,
v našich srdciach budeš stále žiť medzi nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom
a známym, ktorí odprevadili na poslednej
ceste dňa 9. 11. 2017 našu drahú zosnulú
Elenu ŠIDLÍKOVÚ
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
ďakujú syn Ľubomír, dcéry Ľudmila, Katarína
a dcéra Elena s manželom Johnom, ich deťmi
Danielou, Karinou, Andrejom a vnúčatami
Dušanom, Milanom, Dominikom, Natašou,
Dylanom, Katjou, Elenou a Hanzel.
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SPOMIENKY

i
Dňa 2. 12. 2017 si pripomíname 31. výročie
úmrtia nášho drahého otca a starého otca
Jána BALKA

SPOMIENKY
Ďalší rok bez Teba, naša mami, spomíname,
s pokorou sa modlíme
a žiješ v srdciach našich.
Dňa 1. 12. 2017 je tomu 5 rokov, čo nás
opustila vo veku 75 rokov naša mami
Oľga KUCHÁROVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
S nesmiernou láskou a vďakou za všetko
spomínajú a nikdy nezabudnú manžel Vincent
a dcéry Vierka a Daniela s rodinami a rodina
z Brodna.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ako závratne plynú dni a noci,
tá rieka – rýchla a nezadržateľná – odnáša
náhlivým prúdom zriedkavé, krehučké kvety,
čo opadli.
(Robert van Gulik)
Dňa 18. 12. 2017 si pripomíname tri roky
od odchodu manžela, otca, brata i priateľa
Jaroslava BÍLEŠA
Venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

Dňa 14. 12. 2017 si pripomenieme
11. výročie úmrtia našej mamy, babky
a prababky
Rozálie KÁČERÍKOVEJ z Kys. N. Mesta

a dňa 13. 3. 2017 sme si pripomenuli
14. výročie úmrtia nášho otca, dedka
a pradedka
Vendelína KÁČERÍKA z Kys. Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn
s rodinami.

a dňa 10. 10. 2017 sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia našej mamy a starej mamy
Márie BALKOVEJ
S láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami.

Navždy sa zavrela kniha Tvojho života,
zostali len krásne spomienky a prázdnota.
Len sviečku horiacu, len krásnu kyticu
na Tvoj hrob položíme,
tíško sa zastavíme, tichučko pomodlíme,
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 30. 11. 2017 sme si pripomenuli
5. smutné výročie úmrtia
Eleny ZACHAROVEJ z Kys. Nového Mesta
S úctou a láskou spomína dcéra s rodinou.
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba v našich srdciach stále
ostávajú.
Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 18. 12. 2017 uplynie 19 rokov, čo nás
opustil manžel, otec a starký
Anton VALIAŠEK z Kysuckého Nového
Mesta
Spomína celá rodina.

Dňa 15. 12. 2017 bude 25 rokov, čo nás
navždy opustil môj manžel, náš otec, starý
a prastarý otec
Andrej BELKO z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka a synovia
s rodinami.

Dňa 7. 12. 2017 si pripomíname
33. výročie úmrtia nášho drahého otca
a starého otca
Pavla BÍLEŠA

Dňa 24. 12. 2017 uplynú 3 roky, čo nás
opustila naša mama a stará mama
Ľudmila JANÍKOVÁ

a dňa 5. 9. 2017 sme si pripomenuli
16. výročie úmrtia našej mamy a starej mamy
Emílie BÍLEŠOVEJ
S láskou spomínajú synovia a nevesty
s rodinami a dcérami.

Dňa 9. 1. 2018 uplynie 9 rokov od úmrtia
nášho otca a starého otca
Vladimíra JANÍKA z Budatínskej Lehoty
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Zvesti
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OPUSTILI NÁS
Ilona ŠVAŇOVÁ
Ľudovít MICHAL
Ing. Miroslav HLAD
Ján JURÍK
Elena ŠIDLÍKOVÁ
Štefan BUČEK
Ing. Ferdinand MOJTO
Anna ŠEFAROVÁ
Viliam HOLTAN
Božena TARANOVÁ
Ing. Jozef VESELÝ

Matej Ďuriaš,
Jakub Nemec,
Filip Neslušan,
Martin Buček,
Ondrej Ozaniak,
Zara Bestvinová,
Sebastián Poloprudský,
Simona Pukalíková,
Peter Dadaj,
Nela Gajdošíková,
Marko Baláž

MANŽELSTVO UZAVRELI

a 28. 12. 2017 uplynú 3 roky, keď si Pán
povolal aj nášho drahého tatinka, dedenka
a pradedenka
Karola RUDINCA z Budatínskej Lehoty
S láskou a vďakou v srdci spomína dcéra
Janka a syn Karol s rodinami.

Odišla si tíško
a niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich však
zostávaš stále s nami.
Dňa 11. 12. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila drahá mama, babka a krstná
mama
Anna DYBALOVÁ
S láskou na ňu spomíname a za spomienku
a modlitbu tým, ktorí nezabudli, ďakujeme.
Dcéra s rodinou.
Utíchlo srdiečko, utíchli bolesti, utíchol hlas,
tichučko odišiel si, len slzy ostali nám.
Bojoval si statočne do poslednej chvíle,
no osud k Tebe krutý bol, už Ťa nikdy
nepohladíme.
Navždy ostaneš v našich srdciach žiť.
6. 12. 2017 si pripomenieme prvé výročie
úmrtia nášho otca, starého a prastarého otca
Antona KARDOŠA z Budatínskej Lehoty
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Zvesti

92 rokov
66 rokov
70 rokov
69 rokov
95 rokov
63 rokov
81 rokov
94 rokov
85 rokov
77 rokov
79 rokov

NARODENIE DETÍ

V ten deň, keď si odišiel, slnko sa schovalo
a už nie je nič, ako bývalo.
Dňa 14. 12. nedožitých 46 rokov si
pripomenieme spomienkou na Teba, čo nás
navždy si opustil, náš drahý syn, otec, brat
Richard PAJTÁŠ
S láskou spomíname mama, sestry s rodinami
a brat.
Dňa 29. 11. 2017 uplynuli 3 roky, keď si Pán
povolal do večnosti našu drahú maminku,
babinku a prababinku
Máriu RUDINCOVÚ

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

Miroslav Řepa a Zuzana Lalinská
Tomáš Vnuk a Júlia Boráková
Bc. Lukáš Birčiak a Dominika Sýkorová
Marián Jantošík a Alena Račková
Lukáš Križan a Erika Kubalová
Peter Húšťava a Eva Beláková

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je nám bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy zostaneš žiť.
Dňa 22. 12. pri sv. omši a plamienku sviečky
si pripomenieme 7. smutné výročie, čo nás
opustil náš drahý manžel, otec, deduško,
svokor, krstný, brat a ujo
Dušan BIELY
S úctou, láskou a pokorou spomínajú
manželka, vnúčatá, dcéra a syn s rodinami.

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
kolegom, susedom a známym za kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke s našim
drahým manželom, otcom, dedkom,
pradedkom, bratom a švagrom
Ľudovítom MICHALOM,
ktorý nás opustil dňa 20. 10. 2017 vo veku
66 rokov.
Smútiaca rodina.
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Ťažko je nespomínať,
keď v očiach slza stojí.
Ťažko je zabudnúť,
keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle,
ktoré časom pominú,
na Vás nám spomienky v srdci navždy ostanú.
Dňa 3. 11. 2017 uplynuli 4 roky, čo nás
opustila
Valéria KOYŠOVÁ
a dňa 12. 11. 2017 sme si pripomenuli
nedožité 92. narodeniny
Jozefa KOYŠA
S láskou spomína dcéra s rodinou a syn
Ľubomír.

i
Správne znenie tajničky z čísla 11/2017
znie: „… zaľúbené oko je mierny sudca.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Katarína Groﬁková, Belanského 557, KNM – 6,00 €,
2. Mgr. Jarmila Púčeková, Sládkovičova 1232, KNM – 5,00 €, 3. Jozef Tvrdý,
Severn,
vokaliAlytes,
zovaná
Sabo, raki,
predložka
Thursday

čistidlo
na riad

Matúškov 186, Dunajov – 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 12/2017 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Re-

ušetrím
(hovor.)

skupina
osobné
poštových
zámeno
známok

anglická
rieka
symetrála

hudobné
dielo

voltampér
(zn.)

blato
(expr.)

papagáj
ropuška
(zool.)
lovec
rakov
spotrebné
družstvo

náš región

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

orientálny 1. časť
likér
tajničky
Revolutions per
minute

3. časť
tajničky

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

ferát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 12. 2017.

živá
bytosť

neón
(zn.)
2. časť
tajničky

éterický
olej
náš
futbalista
rímska
minca
výzva
k tichu

štvrtok,
po
anglicky
ozbrojený
boj armád

opica
(zried.)

žrď
na voze

4. časť
tajničky

talianska
metropola

zanechal
bez opory

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



technický
preukaz
lutécium
(zn.)

titán
(zn.)

EČV
Ilavy

Shakespeare: jeho citát je v tajničke krížovky

12


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

12

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 11/2017 znie: „lunapark“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Kristínka Kubíková, Dolný Vadičov 26. 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. 12. 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. 12. 2017,
získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

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

K
K
K
K
K
K
K
K

1. Remeselník vo vyhni.
2. Hrací list.
3. Kút (zdrob.).
4. Kolesá.
5. Koľajnica.
6. Kôň (zdrob.).
7. Zhoršená situácia.
8. Mliečny nápoj.

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

Zvesti
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Aj napriek dosť výhražnej predpovedi počasia
sa posledná októbrová sobota nakoniec vydarila. Štart túry po chodníkoch Viliama Galvánka
sa vďaka dažďu posunul na pol deviatu, odchodom autobusu do Nesluše. Z horného konca
Nesluše sa 19 turisti vydali smerom na Marťankov kopec okolo hotela Les cez Poľany, Petránky do cieľa k rozhľadni na Marťankovom
kopci. Aj keď sme si vybrali najschodnejšiu
cestu, predsa sa podpísali na nej predošlé dažde. Ako sme prichádzali hore do výšky cca od

650–700 metrov, prestalo mrholiť,
obloha zosvetlila a ukázala sa príroda vo svojej jesennej kráse. Dokonca
po príchode k rozhľadni sa chvíľami
zjavilo slniečko. Asi kolo pol 11 došli
do cieľa i oneskorenci, ktorí sa venovali po ceste hríbom. Na vrchu pribudli ešte ďalší štyria turisti.
Predseda Ferko Žabka privítal prítomných
a odovzdal slovo B. Galvánkovi, ktorý v krátkosti zaspomínal na pamiatku Vila Galvánka, nestora a milovníka turistického športu. Zaspievali sme si Kysuca, Kysuca studená vodička…,

LUCIA ZÍSKALA
VÝZNAMNÝ TITUL

Master) je ženskou obdobou titulu majster
FIDE (FM). Titul WFM možno získať splnením
noriem na ženských súťažiach alebo požadovaný rating ELO je 2100.
V kategórii dievčat do 11 rokov majú v súčasnosti titul WFM (titul platí doživotne odo
dňa udelenia) len 3 dievčatá z celého sveta:
Ellen Wang z USA, Naledi Marape z Botswany
a Lucia Ševčíková z KNM.
Mgr. Ľ. Ševčík

Medzinárodná šachová federácia FIDE udelila
koncom októbra 2017 žiačke ZŠ Clementisova
Lucii Ševčíkovej zo 6.B titul majsterka FIDE
(WFM – Woman FIDE Master). Medzinárodná šachová federácia (FIDE) udeľuje šachistom – mužom alebo ženám rôzne medzinárodné šachové tituly. Titul majsterka FIDE,
s anglickou skratkou WFM (Woman FIDE

OTVORENIE
TRÉNINGOVÉHO IHRISKA
V pondelok 20.11. 2017 bolo slávnostné otvorené tréningové ihrisko s umelou trávou v športovom areáli pri futbalovom ihrisku za účasti
predstaviteľov Mesta KNM, poslancov MsZ a zástupcu Slovenského futbalového zväzu. Ihrisko
je moderné a bezpečné, pre jeho bezproblémové
využívanie bolo oplotené a osvetlené. Povrchom
ihriska je FIFA certiﬁkovaný umelý trávnik 3. generácie Polytan ACS 210 s rozmermi 105 × 68 m
od nemeckej ﬁrmy POLYTAN GmbH. Výstavba
športoviska prebiehala v mesiacoch jún až sep-

PO STOPÁCH
HARRYHO POTTERA
Žiaci zo ZŠ Nábrežná, zo susednej ZŠ Radoľa
a tiež z oravskej školy v Krušetnici tento školský rok spolu vycestovali do Veľkej Británie.
Využili krásne počasie v októbri a vydali sa na
cestu smer Londýn. Výlet začal prehliadkou
najzelenšej časti Londýna Greenwichu. Toto
nádherné a tiché miesto v Londýne má svoje
čaro nielen vďaka krásnemu kráľovskému parku, planetáriu, ale predovšetkým aj príležitosťou ocitnúť sa na mieste, ktoré rozdeľuje Zem
na východnú a západnú – na nultom poludníku. Po presune vlakom do City of London si
žiaci mali možnosť obzrieť známy dvíhací
most Tower Bridge a pevnosť Tower of
London, ktorá ukrýva kráľovské klenoty.
Cestu ku katedrále St. Paul´s si skrátili
jazdou jedným z londýnskych symbolov,
double-decker autobusom.
Nasledujúci deň spoznávania začal návštevou neďalekého Windsoru a žiaci
si stihli obzrieť aj Eton College akurát

Zvesti

potom sme
už len spomínali pri
pohostení,
ktoré prichystali rodinný príslušníci Vila
Galvánka, i pospievali pesničky, ktoré mal rád.
Poobede sa postupne začali skupinky turistov
vracať do KNM. Lepšie počasie vydržalo, možno to niekde tam hore zariadil náš Vilo.
Bohuslav Galvánek

tember 2017. Už dnes ho dennodenne
využívajú desiatky mladých či starších
futbalistov.
Účelová dotácia zo Slovenského futbalového zväzu prostredníctvom programu UEFA s názvom HatTrick IV. vo výške 150 000 € bola použitá na realizáciu
umelého trávnika v súlade s rámcovou zmluvou
uzatvorenou medzi SFZ a dodávateľom a výrobcom, ktorý vyšiel z verejnej súťaže realizovanej SFZ a UEFA. Dodávateľom umelej trávy
bola pražská ﬁrma SPORTECH CZ. Zvyšných
48 000 € zaﬁnancovalo Mesto KNM z vlastných

prostriedkov ako spoluúčasť.
Spodná stavba bola
po verejnom obstarávaní realizovaná ﬁrmou
ŠPORTFINAL,
s. r. o.
Bratislava v celkovej
sume 362 053,86 €, ktorú plne ﬁnancovalo
Mesto KNM z vlastných zdrojov. Práce pozostávali z odstránenia pôvodného škvarového ihriska, vybudovania odvodnenia, elektroinštalácie,
osvetľovacích stĺpov, štrkových podkladov, chodníkov a opráv betónového oporného múru.

v čase, keď sa študenti vo frakoch zbiehali
na vyučovanie. Eton College je slávna chlapčenská internátna škola, ktorú svojho času navštevovali okrem iných aj členovia kráľovskej
rodiny, princ William a princ Harry. Dlho očakávaná prehliadka ﬁlmových štúdií Harryho
Pottera – Warner Bros Studio Tour v Londýne splnila očakávania všetkých detí. Možnosť
prechádzať sa po miestach, na ktorých Harry,
Ron a Hermiona tvorili nezabudnuteľné čarodejnícke príbehy, vidieť sa v čarovnom zrkadle
z Erisedu, stáť pod obrovskými hodinami, zažiť atmosféru legendárnej železničnej stanice
s nástupišťom 9 a ¾, odfotiť sa na lietajúcej

metle, zblízka vidieť vernú kópiu Hogwart
School, to všetko zanechalo v srdciach žiakov
nezabudnuteľný zážitok a prinieslo aj slzy
šťastia.
Na potulkách Anglickom sa potom pokračovalo smerom na západ od Londýna do mestečka
Bath, ktoré leží na rieke Avon a je známe svojimi rímskymi kúpeľmi. Týmto smerom sa nachádza aj neolitická pamiatka zapísaná do svetového dedičstva UNESCO – Stonhenge, ktorú
nebolo možné len tak obísť :)
Záver exkurzie patril opäť centru Londýna.
Vidieť z blízka Westminster Abbey, Big Ben či
Houses of Parliament je určite splneným snom
každého návštevníka. Ani slovenskí žiaci si
nenechali ujsť možnosť pozrieť si tieto pamiatky z výšky Londýnskeho oka.
Za pútavé rozprávanie o Británii, londýnskych pamiatkach, za sprevádzanie vo veľkomeste, šťastný návrat a za tisíce bezpečných
kilometrov ďakujeme celému tímu CK GAD
TOURS.
Mgr. Viera Hmírová
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VYBRALI SA
TRADIČNOU CESTOU

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. – 30. 12. 2017
Mestská knižnica KNM
Dotyk zimy
17. ročník zimnej výtvarnej súťaže. Všetky
súťažné diela budú vystavené v priestoroch
knižnice.
V januári budú 3 z nich odmenené.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. – 31. 12. 2017
Mestská knižnica KNM
Knižničné Vianoce
V knižnici môžete prežiť
množstvo
zaujímavých
podujatí a tvorivých dielní
na tému Vianoce. Pre všetkých sú pripravené vianočné prekvapenia a množstvo
súťaží. Knižnicu zdobí vianočný stromček z kníh. Informácie a objednávanie na t.č.: 041/421 27 32 alebo e-mail:
kniznica@kysuckenovemesto.sk
1. – 23. 12. 2017
Mestská knižnica KNM
Adventný kalendár v knižnici
Každý deň ukrýva adventný kalendár prekvapenie pre jedného detského čitateľa.
1. 12. 2017, 9.00 h.
Mestská knižnica KNM
Jaroslav Klus – autentický príbeh
Beseda so spisovateľom Jaroslavom Klusom
v rámci podujatia Jašíkove Kysuce.
2. 12. 2017
Mikulášsky výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na 15. ročník podujatia Mikulášsky „lunochodecký“
výstup na Tábor
3. 12. 2017, 15.00 h.
Dom kultúry KNM
Beneﬁčný koncert Malý princ v krajine
nádeje
Beneﬁčný koncert, počas ktorého vystúpi skupina Kortina, Fatranská muzika,
FS Rozsutec, Soﬁa
Králiková, Jozef
Pavlusík, Sestry
Bacmaňákové,
Ďurčanská päťka
a
Heligonkári
Jarky Jelinkovej.
vstupné: 5 €
(na mieste)

5. 12. 2017, 15.30 h.
Príde k nám Mikuláš
O 15,30 h. stretnutie s Mikulášom na Námestí slobody a rozsvietenie vianočného
stromčeka
O 17,00 h. Mikulášska rozprávka Žabí
princ v podaní Divadla Bum Bác v Dome
kultúry KNM
vstupné: 1 €
6. 12. 2017
Mestská knižnica KNM
Mikulášova nádielka v knižnici
Pre všetky deti sú pripravené pekné vianočné knihy, sladké a iné prekvapenia.
8. 12. 2017, 7.00 - 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
8. 12. 2017, 16.00 h.
Kultúrne centrum Dubie
Vianočný punč v Dubí
ÚŽS KNM, OZ Dubie a obyvatelia Dubia
pozývajú všetkých na vianočný punč, vianočné dobroty, guláš a malý trh
11. – 12. 12. 2017, 9.00 – 16.00 hod.
Klub 75
Vianočná výstava ručných prác
DC Klub 75 v spolupráci s Klubom drotárov v KNM, Úniou žien Slovenska v KNM
a Živena Žilina pozývajú na predajnú výstavu svojich ručných prác – medovníčky,
háčkované a drôtované dekorácie, vianočné ozdoby, voskové predmety, betlehémy,
vianočné pečivo a mnoho iného. Ak chcete
vystavovať svoje práce, môžete sa prihlásiť
na čísle: 0904/198 206.

14. – 23. 12. 2017
Námestie slobody
Vianočné trhy
Ochutnajte sladkú medovinu a vianočný punč, nakúpte vianočné
dekorácie a darčeky.
16. 12. 2017, 18.30 h.
Dom kultúry KNM
Jano Svetlan Majerčík – vianočný koncert
Vianočný koncert slovenského pesničkára.
vstupné: 3,50 €
17. 12. 2017, 16.30 h.
Námestie slobody
Vianoce v našom meste
Koncert, na ktorom vystúpia Dychová
hudba Nová Kysučanka, ženský spevácky
súbor Jedľovina a iní.
18. 12. 2017, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Vianočný koncert ZUŠ.
24. 12. 2017, 22.00 h.
Kultúrne centrum Dubie
Polnočná omša pre obyvateľov Dubia
26. 12. 2017
Štefanský výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na 36. ročník lyžiarskej alebo pešej turistiky na Vreteň.
31. 12. 2017
Silvestrovský výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na Silvestrovský výstup.

12. 12. 2017, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Kúzelná noc
Vianočný program mažoretiek Asanka.

31. 12. 2017, 22.30 h.
Námestie slobody
Vítanie nového roka 2018 a oslava
vzniku SR
Pozývame Vás na rozlúčku so starým rokom
a vítanie nového roka v spoločnosti priateľov a známych. Zároveň si pripomenieme
založenie samostatnej Slovenskej republiky.

13. 12. 2017, 14.00 – 18.00 h.
ZŠ Clementisova
Vianočné trhy žiakov
Výťažok z Vianočných trhov pôjde na liečbu žiaka, ktorý má vážne zdravotné problémy ako i deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

PRIPRAVUJEME NA JANUÁR
12. a 13. 1. 2018, 19.00 h.
Diskoples
17. 1. 2018, 17.00 h.
Smejko a Tanculienka – Kuk, ani muk
3. 2. 2018, 19.00 h.
XV. reprezentačný ples mesta
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