www.kysuckenovemesto.sk

10

K Y S U C K É H O N O V ÉH O M ES TA
ROČNÍK: XXV.

október 2018

CENA: 0,20 €

str. 3

Zoznam
ov
kandidát a
tor
na primá v
co
a poslan

ŽSK PODPORUJE
AKTIVITY KNIŽNICE
Knižnica sa systematicky venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu informačnej a digitálnej gramotnosti. Nový projekt otvorí
ďalšie možnosti vzdelávania v oblasti
digitálnych technológií. Znalosti a skúsenosti, ktoré môžu získať účastníci nášho
projektu napomôžu im nielen v bežnom
živote, ale i pri kariérnom rozhodovaní.
Požiadavky na digitálne zručnosti sú samozrejmosťou v mnohých povolaniach.
Čím skôr sa žiaci s nimi zoznámia a začnú ich aktívne využívať, tým lepšie. Je
potrebné reagovať na potreby súčasnej

viac na str. 4

PRVÉ DOŽINKY V MESTE
V duchu dožiniek sa konal 2. ročník Dňa
Dubia. Pred 12 mesiacmi si dali Dubania
sľub, že každý rok zorganizujú malú oslavu
a vytvoria tak tradíciu slávnostného Dňa
Dubia. Zorganizovalo ho OZ Dubie a Únia
žien Slovenska v Dubí 15. septembra. Tento rok sa na ňom rozhodli prezentovať svoju úrodu. A bolo veru na čo pozerať, gazdinky vo svojich záhradách vypestovali krásnu
zeleninu a ovocie, nechýbali huby, domáce
dobroty ako maslo, syr, med, džemy, masť
so škvarkami a cibuľou, voňavý chlieb, vianočky, koláče a dožinkový veniec. Atmosféru dopĺňali výšivky šikovných žien.
Súčasťou osláv bol aj bohatý program.
Doobeda zápolili na dubskom „námestí“
štyri tými v hokejbale. Najlepšie sa darilo
tímu Diaľničiari D3, druhé miesto patrilo tímu Staré Dubie a bronzovú priečku naopak obsadilo Mladé Dubie. Štvr-

viac na str. 5

NA SLOVENSKU ZVÍŤAZILI
SLOVÁCI
V dňoch 10. až 16. 9. 2018 sa po prvýkrát na Slovensku konali 14. Majstrovstvá sveta v hasičskom športe mužov
a 5. majstrovstvá žien. Toto podujatie
hostilo slovenské mesto športu Banská Bystrica na Štadióne SNP. Súťažilo
sa v disciplínach: výstup do 4. podlažia

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

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa
dňa 13. 9. 2018 konalo mimoriadne v bočnej sále Domu kultúry, nakoľko zasadačka
MsÚ nebola ešte po rekonštrukcii v takom
stave, aby sa v nej mohlo uskutočniť rokovanie. V mesiaci októbri tohto roku by
malo byť zvolané ešte jedno neplánované
rokovanie, ktoré by sa už odohrávalo vo
vynovenej zasadačke. Bude to posledné
zasadnutie tohto poslaneckého zboru. Zo
septembrového zastupiteľstva by som spomenul schválenie projektového zámeru
a v prípade pozitívnej hodnotiacej správy
predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok na projekt „Výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
dieťaťa (detské jasle) v Kysuckom Novom
Meste“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu danej výzvy.
Takýto druh sociálnych služieb sa doposiaľ v meste ani na území celého okresu
neposkytuje. Pokiaľ mi je známe, tak jediným zaregistrovaným subjektom v našom

okrese, ktorý takéto služby poskytuje,
je obec Povina, ale celkom len pre 4 deti.
Jedná sa o súkromné zariadenie. V rámci
Žilinského kraja je evidovaných celkom
22 zariadení starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa. Rodičia v našom meste, ktorí majú záujem umiestniť svoje deti
do takéhoto zariadenia, majú iba dve možnosti, dieťa dať do opatrovania súkromnej
opatrovateľke, alebo sa pokúsiť ho umiestniť do súkromných jaslí v meste Žilina. Je
nám známe, že veľa rodičov má záujem
svoje dieťa do troch rokov veku umiestniť
do MŠ, avšak vzhľadom na obmedzené
kapacity materských škôl je táto možnosť
ťažko realizovateľná a aj to iba pre deti aspoň od 2 rokov. V zmysle spracovanej analýzy evidujeme každoročne v našom meste
za posledných 5 rokov priemerne viac ako
40 žiadostí o umiestnenie dieťaťa mladšieho ako tri roky, z ktorých priemerne 26
zostalo každoročne nevybavených.
S perspektívou rozvoja mesta výstavbou
nového sídliska o kapacite až do 800 bytov (výstavba prvých 67 bytov začína a má
byť dokončená v štvrtom štvrťroku 2019),
ktoré obsadia prevažne mladé rodiny, požiadavky na služby starostlivosti o deti
enormne narastú. Za týmto účelom už
mesto realizuje projekt zvýšenia kapacít
MŠ o 44 detí (rekonštrukcia MŠ na Ul. Komenského) a je potrebné, aby tiež bola za-

čatá výstavba zariadenia pre deti do troch
rokov veku. Realizáciou projektu sa tiež
uvoľní kapacita MŠ blokovaná aktuálne
deťmi do troch rokov. Veľkí zamestnávatelia ako napr. Schaeﬄer (bývala INA
Kysuce) neustále naberajú nových zamestnancov, čo vyvoláva dopyt po pracovnej sile aj u žien na materskej dovolenke
a tiež spolu s výstavbou bytov pritiahne
do mesta mladé rodiny. Z uvedenej analýzy je zrejmé, že kapacity zariadení pre
starostlivosť o deti v predškolskom veku
sú nedostatočné a pre deti do 3 rokov absentujú úplne.
Výstavba objektu starostlivosti o deti
do 3 rokov veku dieťaťa sa bude realizovať na našich pozemkoch na Ul. Štúrovej.
Na danom mieste sa teraz nachádza starý
rodinný dom, ktorý je vo vlastníctve mesta.
V tomto dome boli kedysi detské jasle a neskôr sa využíval ako ubytovňa pre sociálne
odkázané osoby. Vzhľadom na vek budovy
(50 rokov), stupeň poškodenia a narušenú
statiku nie je možné objekt rekonštruovať,
ale je nutné ho zbúrať a odstrániť a na jeho
mieste postaviť úplne nový objekt zariadenia starostlivosti o spomínané deti.
Predpokladané výdavky na výstavbu uvedeného objektu spolu s vybavením zariadenia predstavujú 439 000 €. Mesto sa na
týchto výdavkoch bude podieľať 5% podielom.

val Mgr. art. Ján Janda. Socha a podstavec
so stĺpom sú prispôsobené podmienkam
v exteriéri, avšak tento reštaurátor odporučil mestu pravidelne obnovovať hydroﬁlný
náter, aby sa predĺžil súčasný stav tejto pa-

miatky. A preto bolo pri sv. Jánovi Nepomuckom v septembri rušno. Pracovníci obnovili
omietku na podstavci so stĺpom a sochu
natreli náterom. Veríme, že dvestopäťdesiatročnej pamiatke takáto opatera prospieva.

ZBROJNICA
S NOVOU FASÁDOU
Oprava budovy požiarnej zbrojnice DHZ
v KNM je názov projektu, ktorý bol spoluﬁnancovaný zo štátneho rozpočtu SR
z kapitoly Ministerstva vnútra SR. Výška
poskytnutej dotácie predstavuje čiastku
27 936,61 €. Vykonala sa výmena okna,
dažďových zvodov, oplechovala sa strieška
a vežička, naniesli sa nové omietky.

VÝMENA SIETÍ NA IHRISKU
Žilinský samosprávny kraj ﬁnančne podporil projekt zameraný na opravu ochranných
sietí na viacúčelovom ihrisku „Kamence“.
Suma 918 € bola vyčlenená v rámci programu ŽSK Aktívny človek = aktívna spoločnosť, podprogramu 2: Športové centrá.

RUŠNO PRI SOCHE
V strede námestia stojí socha ochrancu mesta sv. Jána Nepomuckého z roku
1761. Pred ôsmimi rokmi sochu reštauro-
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ZOZNAM KANDIDÁTOV
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. 11. 2018 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

1. Rudolf Drexler, Ing., 55 r., IT konzultant,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sme rodina – Boris Kollár
2. Matej Fabšík, Mgr., 33 r., poslanec VÚC,
nezávislý kandidát
3. Felicita Chromjaková, prof., Ing., PhD., 50 r.,
univerzitná profesorka, nezávislý kandidát
4. Ľubomír Ježo, JUDr., 60 r., prednosta
mestského úradu, nezávislý kandidát
5. Marián Mihalda, Ing., 45 r., energetik,
nezávislý kandidát
6. Vavrín Randa, Ing., 62 r., kontrolór NKÚ SR,
Šanca
7. Andrea Starinská, Mgr., 41 r., mediátorka,
advokátska koncipientka, nezávislý kandidát
8. František, Šerík, Mgr., 37 r., obchodný
referent, nezávislý kandidát
9. Jaroslav Šidlo, 34 r., konateľ ﬁrmy, nezávislý
kandidát
10. Pavel Švaňa, 54 r., pracovník SBS,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Zoznam kandidátov do Mestského
zastupiteľstva v KNM
Volebný obvod č. 1 (počet poslancov 4)
ulice: Jesenského, M. Nešporu, Benkova,
Kysucká, Sládkovičova
1. Tomáš Bubelíny, Ing., 30 r., inžinier kvality,
Slovenská národná strana
2. Matej Fabšík, Mgr., 33 r., poslanec VÚC,
nezávislý kandidát
3. Miroslav Kuric, 58 r., inštalatér, kúrenár,
nezávislý kandidát
4. Ján Maraček, 60 r., dôchodca, Kotleba – ľudová
strana naše Slovensko
5. Dušan Mičian, 58 r., živnostník, Slovenská
národná strana
6. Marián Mihalda, Ing.,45 r., energetik, nezávislý
kandidát
7. Tibor Nekoranec, 53 r., technik, nezávislý
kandidát
8. Katarína Novotná, 65 r., dôchodkyňa, Sloboda
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
(OĽANO), Sme rodina – Boris Kollár
9. Vavrín Randa, Ing., 62 r., kontrolór NKÚ SR,
Šanca
10. Štefan Ripeľ, 62 r., stavbár, Národná koalícia
11. Hedvika Ságová, 44 r., vedúca kuchyne,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
12. Jaroslav Šidlo, 34 r., konateľ ﬁrmy, nezávislý
kandidát
13. Milan Vnuk, 35 r., SZČO, Progresívne Slovensko

Volebný obvod č. 2 (počet poslancov 4)
9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Tŕstie,
Pod Hájom, Štúrova, Revolučná, ČSA, SNP

Zvesti

1. Igor Behúň, Ing., 53 r., stredný manažér,
nezávislý kandidát
2. Tomáš Bojko, 28 r., operátor kvality, nezávislý
kandidát
3. Veronika Caletková, JUDr., 30 r., advokátska
koncipientka, nezávislý kandidát
4. Petronela Hercová, Bc., 38 r., pokladníčka,
nezávislý kandidát
5. Felicita Chromjaková, prof., Ing., PhD., 50 r.,
univerzitná profesorka, nezávislý kandidát
6. Martina Janeková, Mgr., 33 r., učiteľka,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sme rodina – Boris Kollár
7. Ivan Poláček, 63 r.,SZČO, nezávislý kandidát
8. Ľudmila Romanová, 54 r., ekonómka, Strana
zelených Slovenska
9. Roman Stecher Mgr., 45 r., špeciálny pedagóg,
nezávislý kandidát
10. Ladislav Šlapka, Ing., 30 r., technik, nezávislý
kandidát
11. Lenka Vlčková, 40 r., manažérka správy budov,
nezávislý kandidát
12. Lukáš Vojsovič, Ing., 27 r., projektový
manažér, nezávislý kandidát
13. Jakub Vršanský, Bc., Ing., 30 r., starší
referent, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3 (počet poslancov 2)
Hviezdoslavova, 1. mája, Belanského,
Nám. slobody, Pivovarská, Komenského,
Nábrežná
1. Dana Čuláková, RNDr., PhD., 57 r., vedúca
oddelenia, nezávislý kandidát
2. Miroslav Gibala, 50 r., manažér reklamnej
agentúry, nezávislý kandidát
3. Ondrej Holienčík, Mgr., Ing., 46 r., riaditeľ
školy, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Jozef Jakubík, 58 r., THP na škole, nezávislý
kandidát
5. Ivana Ondrušíková, Ing., 43 r., manažérka
logistiky, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 4 (počet poslancov 3)
Vajanského, Murgašova, Družstevná,
Litovelská, Matice slovenskej, Kollárova,
Lipová, Cesta do Rudiny
1. Katarína Ďuranová, 67 r., dôchodkyňa,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
2. Ladislav Feiler, Mgr., 66 r., sociálny pracovník,
Slovenská národná strana
3. Ľubomír Golis, Ing., 60 r., pracovník údržby
mesta, Smer- sociálna demokracia
4. Stanislav Heľo, 32 r., živnostník, nezávislý
kandidát
5. Ján Palla, 46 r.,nastavovač, Kotleba – ľudová
strana naše Slovensko
6. Roman Šarina, 42 r.,realitný maklér, nezávislý
kandidát

7. František Šerík, Mgr., 37 r., obchodný referent,
nezávislý kandidát
8. Patrik Varoš, 46 r.,SZČO, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 5 (počet poslancov 2)
Clementisova, Dlhomíra Poľského
1. Daniel Bandura, Mgr., 62 r., učiteľ ZŠ,
Slovenská národná strana
2. Zuzana Hutyrová, JUDr., 40 r., štátny
zamestnanec – právnik, Slovenská národná
strana
3. Pavol Kobrtek, Ing., 45 r., programátor,
nezávislý kandidát
4. Ladislav Staňa, RNDr., 66 r., dôchodca,
Komunistická strana Slovenska
5. Pavel Švaňa, 54 r., pracovník SBS,
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
6. Milan Truban, Ing., 32 r., asistent manažéra,
Progresívne Slovensko
7. Lena Turčániová, 46 r., referentka,
koordinátorka, nezávislý kandidát
8. Eva Vlčková, Mgr., 45 r., učiteľka ZŠ, nezávislý
kandidát

Volebný obvod č. 6 (počet poslancov 2)
Bottova, Jarošova, Hálkova, Novomeského,
Dolinský potok, Na Podstráni, Kukučínova,
Hurbanova, Dubská cesta, Neslušská cesta,
Dubie, Športová, Štefánikova štvrť, Jánska
1. Rudolf Drexler, Ing., 55 r., IT konzultant,
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (OĽANO), Sme rodina – Boris Kollár
2. Ľubomír Ježo, JUDr., 60 r., prednosta
mestského úradu, nezávislý kandidát
3. Ján Korman, 52 r., SZČO, Spolu – občianska
demokracia
4. Vladimír Macášek, Ing., 60 r., zástupca
riaditeľa, Smer – sociálna demokracia
5. Martin Priečko, PhDr., PhD., 39 r., vedecký
pracovník, výškový špecialista, nezávislý
kandidát
6. Ľubomír Šteiniger, Mgr., 53 r., energetik,
Kresťanskodemokratické hnutie
7. Anton Vrábel, RSDr., 70 r., dôchodca,
Komunistická strana Slovenska

Volebný obvod č. 7 (počet poslancov 1)
Budatínska Lehota
1. Elena Holienčíková, 55 r., invalidná
dôchodkyňa, nezávislý kandidát
2. Vladimír Hromádka, Mgr., 50 r., riaditeľ ZŠ,
Smer - sociálna demokracia
3. Štefan Kočiš, 55 r., živnostník, Slovenská
národná strana

Volebný obvod č. 8 (počet poslancov 1)
Oškerda
1. Branislav Dupkala, 55 r., výrobný pracovník,
Vzdor – strana práce
2. Vladimír Svrček, Ing., 49 r., riaditeľ
spoločnosti, znalec, nezávislý kandidát
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Zoznam kandidátov na primátora mesta
KNM

i
OPRAVY NA LITOVELSKEJ
Práve v týchto dňoch prebieha plánovaná rekonštrukcia chodníkov na Litovelskej
ulici. Súčasťou prác je i preloženie sietí ve-

MESTO INFORMUJE

DNI ČISTOTY MESTA
Mesto KNM v spolupráci s ﬁrmou T + T, a. s.,
Žilina organizuje v dňoch 15. – 24. 10. 2018
Dni čistoty mesta. V týchto dňoch bude možné likvidovať elektroodpad (televízory, práčky, chladničky a iné elektrospotrebiče), batérie, akumulátory, nie komunálny odpad a nie
pneumatiky. Na zvoz elektroodpadu, batérií, akumulátorov a odpadov s obsahom
škodlivín bude pristavený veľkokapacitný kontajner označený ﬁrmou T+T, a. s.,
nasledovne:
v čase od 10,00 do 17,00 h.
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka) 15. 10.
Ul. Matice slovenskej (Kysuca, s. r. o.) 16. 10.
Ul. Hviezdoslavova (kino) 17. 10.
Kamence (predajňa Perla) 18. 10.
Kamence (predajňa Jednota) 19. 10.
v čase od 10,00 do 13,00 h.



ECHO MESIACA

V meste sa rozšírili chýry, že mesto darovalo
spoločnosti T+T, a. s., cca 8 000 000 € dotácii
na vybudovanie zberného dvora na bio odpad
výmenou za bezplatný nájom pozemkov, kde
bude dvor umiestnený. Občania KNM využijú
len 10 % kapacity, zvyšných 90 % môže spoločnosť využiť na spoplatnený odvoz bio odpadu
z ďalších miesta a obcí. Čiže táto spoločnosť
bude ryžovať na našej investícii.
Skutočnosť je však iná: Mesto získalo
nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 2 120 722,46 € na realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto“ v rámci
operačného programu Kvalita životného
prostredia a je spoluﬁnancovaný z Kohézneho fondu. Podľa zmluvy mesto KNM sa

ŽSK PODPORUJE
AKTIVITY KNIŽNICE
(pokračovanie zo str. 1)
spoločnosti a neustále rozširovať poznanie
žiakov a študentov a udržiavať tempo s vyspelými krajinami.
To sú dôvody, prečo sme vymysleli projekt
s názvom 3D tlač ako nástroj zvyšovania gramotnosti. Je spoluﬁnancovaný s podporou
Žilinského samosprávneho kraja vo výške
734 € z dotačného programu Kultúra, podprogram výzvy Živá kultúra. Knižnica za tieto
prostriedky zakúpi 3D tlačiareň a rôzne náplne do nej. Zorganizuje podujatia pre školy,
kde zoznámi žiakov a študentov s touto tech-

rejného osvetlenia, aby sa zjednodušila
zimná údržba chodníkov. Práce sa už začali
a budú trvať tri mesiace, teda do polovice
novembra. Miesta, kde sa práve pracuje sú
označené, preto žiadame občanov, aby zvý-

šili svoju pozornosť a prešli na chodník na
druhej strane. Zároveň žiadame vodičov,
aby neparkovali pri miestach, kde sa
pracuje, aby mala ﬁrma dostatok priestoru
pre svoju stavebnú techniku a pod.

ZŠ Dolinský potok 20. 10.
v čase od 14,00 do 17,00 h.
Dubie 20. 10.
Ul. Nábrežná (ZŠ) 22. 10.
Budatínska Lehota
(predajňa Jednota) 23. 10.
Oškerda (dom kultúry) 24. 10.

Kamence (predajňa Perla)
Kamence (predajňa Jednota)
dňa 25. 10. – 29. 10. (štvrtok – pondelok)
Budatínska Lehota (predajňa Jednota)
Dubie
Oškerda (dom kultúry)
Ul. Komenského (farský úrad)
Ul. Kukučínova (bývalá OVS)
Ul. Hurbanova
Na Podstráni (N-Club)
ZŠ Dolinský potok
Ul. Neslušská cesta (autobusová zastávka
Zvršok)

V dňoch 22. – 29. 10. bude možné likvidovať objemný odpad, nie elektronický šrot.
Na zvoz komunálneho odpadu budú pristavené kontajnery nasledovne:
dňa 22.– 25. 10. (pondelok – štvrtok)
Ul. Clementisova (reštaurácia Kocka)
Ul. Matice slovenskej (Kysuca, s. r. o.)
Ul. Murgašova (parkovisko hotel B)
Ul. Nábrežná (Ponorka)
Ul. Dl. Poľského (bytový dom 1054)
Ul. Benkova (bytový dom 2873)
Ul. ČSA (bytový dom 1190)

Mesto Kysucké Nové Mesto žiada občanov,
aby odpady, ktoré sú zbierané počas Dní čistoty mesta konaných na jeseň 2018, neboli
umiestňované na verejných priestranstvách
až do nasledujúceho zberu na jar 2019. Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!

na projekte bude podieľať 5 % účasťou, čo
predstavuje sumu 111 616,97 €. Cieľom
projektu je zvýšenie miery zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu v KNM.
Predmetom je vybudovanie plochy a potrebných inžinierskych sietí na skládkovanie a technológiu BRO v Dolnom Hričove
a zberné nádoby, štiepkovač, kompostovacie kontajnery, zberové vozidlo, preosievač,
prekopávač, nakladače. Výsledkom realizácie projektu bude zabezpečené požadované
nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom od pokrytia zberu takéhoto odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov po jeho
efektívne zhodnocovanie. Projekt prispieva
k napĺňaniu potrieb miestnych obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva,
zníženiu množstva komunálnych odpadov
zneškodňovaných skládkovaním a celkové-

mu zlepšeniu kvality životného prostredia
na miestnej úrovni.
Zariadenie nebude vybudované na území
mesta, ale v areáli zberne odpadu v Dolnom Hričove, ktorý prevádzkuje spoločnosť T+T, a. s. Bude však vybudované pre
potreby našich obyvateľov. Mesto podpísalo zmluvu na prenájom pozemku s ﬁrmou
T+T, a. s., za 1 € ročne na 6 rokov, čo je
dĺžka udržateľnosti projektu. Mesto bude
naďalej výlučným vlastníkom celého zariadenia a zakúpenej techniky aj po uplynutí 6 rokov. Ešte nastane fáza, kedy bude
mesto realizovať verejné obstarávanie na
prevádzkovateľa zariadenia, ktorý bude vykonávať zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu. Táto ﬁrma do dnešného
dňa nie je známa.

nológiou a možnosťami jej využitia v praxi.
Dobrou správou je, že nová 3D tlačiareň bude
slúžiť i verejnosti.
Priestor pri budove mestskej knižnice je voľne
prístupný pre verejnosť. Často ho využívame
my a miestna komunita na organizovanie podujatí apod. Pred dvoma rokmi prebehli prvé
úpravy tejto záhrady – vybudovanie spevnených plôch a nákup mobiliáru. Ale stále nám
tu niečo chýbalo. Preto sme vymysleli projekt,
ako zveľadiť priestor drevinami a kvetmi.
Bude tu osadený drevený detský domček a slnečník. Keďže záhrada sídli pri knižnici, výtvarne sa ozvláštni – do častí plotu sa osadia
dosky, na ktoré dobrovoľníci namaľujú výjavy

z kníh. Prvou lastovičkou je obraz Kataríny
Prídavkovou zobrazujúci príbeh Starec, ktorý
lietal. Poslednou bokou v záhrade bude knižná búdka. Projekt s názvom Úpravy záhrady
pri knižnici ﬁnančne podporil Žilinský samosprávny kraj sumou 1 500 € z programu Regionálny rozvoj, podprogram Verejný priestor
a verejná infraštruktúra.
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priniesli divákom príbeh drobnej dievčinky,
ktorá sa na svojej ceste stretla s muchou,
žabiakmi, chrústom, lastovičkou, myškou
a krtkom, aby nakoniec našla pravú lásku.
Skvelé výkony malých i veľkých divákov
držali v napätí, rozosmiali a pobavili. Predstavenie bolo dynamické, odohrávalo sa na
pódiu, pod pódium i v hľadisku. Záverečný
silný potlesk si žiaci naozaj zaslúžili.
D. Š.

Druhá repríza hry Palculienka v dramatizácii Petra Palíka na motívy rozprávky H. CH.
Andersena sa konala 20. septembra v ZUŠ.
Herci – žiaci Literárno-dramatického odboru ZUŠ, pracovali pod vedením pedagogičky
Petry Kriváčkovej. Predviedli kvalitné herecké výkony, za ktoré by sa nemuseli hanbiť
ani profesionáli. V originálnych kostýmoch

FOTOGRAFIE BEZ NÁZVU
Piktorializmus je fotograﬁcký smer, ktorý sa
objavil okolo roku 1885 a usiloval sa o priblíženie fotograﬁe k maľbe alebo graﬁke. Piktorial Foto Beskyd je klub, ktorý sa môže pýšiť
svojou jedinečnosťou v celej ČR, lebo neexistuje žiadny iný fotograﬁcký klub, ktorý by sa
zaoberal modernou piktoriálnou fotograﬁou.
Združuje dvoch umelcov Jiřího Jurzykowského a Josefa Frydrycha. Ich kreativitu môžete
v súčasnosti obdivovať na výstave v prízemných priestoroch domu kultúry až do 30. 10.
2018. Ako sami autori uviedli, fotograﬁám

PRVÉ DOŽINKY V MESTE
(pokračovanie zo str. 1)
té miesto patrilo Novému Dubiu. Poobedný
program začal sv. omšou, ktorú celebroval pán
dekan Peter Holbička. Spev a hudba Muziky spod
Hlieňa so Štefan Urbaníkom sa niesla dolinou
od 15.00 hod. Neskôr sa predstavil Malý heligónkový súbor Školy heligonkárov Jarky Jelinkovej
Obyvatelia Dubia sa tiež dohodli, že súčasťou
dožiniek bude tradícia – odovzdávanie pamätných medailí najstarším, najmladším a výnimočným obyvateľom tejto časti mesta. Drevené pamätné medaily v tvare slnečnice, ktorá je
ústredným motívom dubského erbu, odovzdával obyvateľom dekan Peter Holbička. Odmenená bola najstaršia obyvateľka Kamila Nekorancová, najaktívnejší najstarší dôchodca,
ktorý pomáhal pri rekonštrukcii kaplnky Ján
Kucharčík, obaja boli nápomocní pri tvor-

nedali názvy, aby každý divák mohol pri fotke
vidieť to, čo cíti a prehĺbil sa tak dialóg medzi umelcom a divákom. Základom ich diel sú
be knihy Dubie. Medailu dostali aj najmladší
obyvatelia Damián, Bystrík a Soﬁa. Podstatou
tejto myšlienky je vniesť do miestnej komunity osobnejší život a spojiť nové a staré Dubie do
jedného silného Dubia. Po všetkých oﬁciálnych
častiach nasledovala voľná zábava, ktorú tiež
hudobne sprevádzal Štefan Urbaník s Muzikou
spod Hlieňa.
V neposlednom rade treba spomenúť ďalší
sprievodný program Dňa Dubia – zaujímavú výstavu venovanú 70. výročiu strojárstva
v KNM. V minigalérii Zvonica boli na paneloch
nainštalované desiatky starých fotograﬁí zobrazujúcich začiatky podniku ZVL (vtedy ešte Závody presného strojárstva) až po 90. roky min.
storočia. Na stoloch zas nechýbali artefakty
spojené s tým závodom, v ktorom voľakedy pracoval minimálne jeden člen každej domácnosti,
valivé ložiská v originálnych krabičkách, čestné
uznania, technické výkresy, brožúry a pod.

POÉZIA NEPOZNÁ VEK
Klientka Centra sociálnych služieb Fantázia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pani Ľubica
Veverková sa môže opäť pochváliť vydaním
druhej zbierky básní s názvom Labutia pieseň. Táto zbierka básní je súčasťou knižného fondu 12 knižníc Žilinského kraja.
Zbierka básní je odrazom jej životných
skúseností a jej citlivého vnímania života.
Čitateľ v zbierke básní nájde ľúbostné básne, básne o nešťastnej láske, vyznania lásky svojmu rodnému kraju, ľudom, rodičom,
deťom. Knižka vznikla vďaka ﬁnančnej

Zvesti

podpore Ministerstva kultúry SR, za pomoci pani riaditeľky Mgr. Silvie Martinčekovej
a pracovníkov CSS Fantázia.
Krst knihy sa uskutočnil v zariadení CSS
Fantázia na pracovisku v Hornom Vadičo-

fotograﬁe, ktoré následne výhradne pomocou
výpočtovej techniky dotvoria rôznymi technikami, ktoré vyzerajú ako maliarske. Pri tvorbe
siahajú po klasických, literárnych, sociálnych
či existenčných témach.
„Záľuba fotografovať je krásna, ale keď sme sa
zoznámili s technikou piktoriálnej fotograﬁe,
okúzlila nás a cítili sme, že to je práve to, čo
chceme tvorivým spôsobom produkovať a posúvať ďalej.“
Výstava sa koná v rámci projektu Jabkový
den – Barevný den v spolupráci s českým partnerským mestom Jablunkov.
D. Š.
Ďalším bodom tohto dňa bola prezentácia
kandidátov na primátora a na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá sa nezaobišla bez
tradičného volebného guľášu, koláčikov, varenej kukurice a piva.
Poďakovanie patrí organizátorom Dňa Dubia – všetkým členom OZ Dubie a Únie žien
Slovenska v Dubí. Za pomoc a podporu patrí
vďaka MKŠS KNM a obyvateľom Dubia, najmä pánovi Backovi za zhotovenie pamätných
drevených medailí, za prípravu výstavy Silvii
Jánoškovej. A Soni Čulákovej, Antonovi Bílešovi za krásne historické fotky a iné podklady
k výstave, Rasťovi Čulákovi za uvarenie gulášu. Je zaujímavé, že poslední traja menovaní,
hoc nie sú obyvateľmi Dubia, opakovane sú
nápomocní pri dubských aktivitách. Podujatie podporilo Mesto KNM a TUreality.
D. Š.

ve dňa 7. 9. 2018. Krstnými rodičmi boli
pani Anna Dubovcová, ktorá sa rovnako
ako pani Veverková venuje písaniu básní
a akademický sochár Štefan Pelikán. Krstní
rodičia pokrstili knihu básní páperím a prečítali z nej pár dojemných úryvkov. Následne pani Dubovcová predstavila aj novú
tvorbu pani Veverkovej, ktorú má zatiaľ
ukrytú v šuplíku. Zúčastnení popriali pani
Veverkovej veľa úspechov pri písaní ďalších
kníh. Autorka dojatá poďakovala všetkým
za podporu. Príjemnú atmosféru spestrili
deti zamestnankyne, ktoré recitovali, spievali a hrali na gitare. Prítomní sa v závere
dočkali autogramiády.
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KULTÚRA

KLASICKÝ PRÍBEH V ZUŠ

PO LETE
VO VYNOVENEJ ŠKÔLKE
September otvára brány škôl a otvoril aj tú
v MŠ na Ulici 9. mája, v ktorej počas školských prázdnin prebiehali rôzne veľké opravy,
odstraňovali sa nefunkčné sociálne zariadenia a nahradili sa novými. Dokúpil sa nový
nábytok do tried, učebné pomôcky, hracie
koberce, hračky, rôzne dekoračné doplnky na
spríjemnenie prostredia deťom. Nezabudlo
sa ani na školský dvor, na ktorom pribudli
nové lavičky so zvieracími motívmi, šmýkač-

ka, viacúčelová preliezačka, kvetinové tabule
na kreslenie apod. Celá škôlka zaváňala čistotou a krásou, estetiku priestorov dotvárali žlté
chryzantémy a červené muškáty. 3. septembra
ráno sa deti hrnuli po dlhšej prestávke do škôlky, kde ich vo vstupných dverách privítali študentky ZUŠ, ktoré im chceli spríjemniť prvý
deň. Obliekli si veselé kostýmy a ako „šašo
a šašulienka“ vítali prichádzajúce deti s košíkmi dobrôt. Obdarúvali ich farebnými balónikmi a smutnejšie deti rozveselili a pobavili
dúhovými bublinkami z bublifukov.

Poďakovanie
Dňa 3. septembra sme po prázdninách spolu
so svojimi deťmi opäť vstúpili do priestorov
MŠ 9. mája. Čakalo na nás mnoho milých prekvapení. Zrekonštruované priestory dýchali
novotou a čistotou, celá škôlka i jej okolie bolo
krásne upravené. Každý kútik bol vyzdobený,
školský dvor obohatila nová preliezačka, šmýkačka i nové lavičky, rovnako ako farba obnovila tvár pôvodného detského ihriska. Pomy-

selnú čerešničku na torte dotvorili krásne žlté
chryzantémy a červené muškáty.
Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že celé toto
dielo si vyžiadalo veľkú snahu a stálo veľa
námahy všetkých pracovníkov škôlky, pedagógov, nepedagogických pracovníkov, upratovačiek a všetkých ľudí podieľajúcich sa na
oprave, rekonštrukcii ako aj výzdobe. Za tento výsledok Vám všetkým patrí úprimná veľká vďaka. Osobitne musíme vyzdvihnúť prá-

ŠKOLSTVO

Tak a je to tu! Prvý zber jabĺk v Školskej ovocnej záhrade pri ZŠ Dolinský potok je za nami.
Pod vedením učiteľov priniesla záhrada
po troch rokoch ťažkej práce a aktívnej činnosti žiakov svoju dlho očakávanú úrodu.
Dňa 12. 9. 2018 sa pod odborným vedením
Ing. Ivana Červenca a ďalších členov Slovenského zväzu záhradkárov v KNM konal
v priestoroch záhrady prvý zber ovocia. Pri
zrode projektu a počas prvého zberu bola prítomná aj bývalá p. učiteľka Mgr. Daniela Podoláková, ktorá zároveň pripravuje našu žiačku
Lejku na medzinárodné kolo súťaže Mladý
záhradkár. Na Jablkobranie bol prizvaný aj

TANEČNÝ MAJSTER U NÁS

NOVÝ NÁZOV ŠKOLY
V roku 1950 bol vybudovaný a daný do
prevádzky Závod presného strojárstva
v KNM. Závod potreboval väčší počet technických kádrov, a preto bola v roku 1950
zriadená Majstrovská škola strojnícka pri
ZPS v KNM. Vlastné dejiny školy sa začali písať školským rokom 1951 – 1952,

cu p. riaditeľky PhDr. Eleny Gavlákovej, ktorá
koordinovala počas celých prázdnin všetky
práce aj na úkor svojho osobného voľna.
Ďakujeme Vám a prajeme si, aby boli naše deti
v tejto škôlke šťastné a spokojné počas celého
školského roku 2018/2019.
rodičia detí materskej školy
primátor KNM Ing. Ján Hartel. Ten svojou
návštevou podporil aktivity nádejnej generácie záhradkárov. Žiaci sa za spomínané tri roky
oboznámili so štepením, vrúbľovaním, očkovaním a prakticky si skúsili štepenie, mulčovanie, tvarovanie stromčekov a pod. Nakoniec
im páni záhradkári ukázali, ako správne odtrhnúť jabĺčko, aby sa nepoškodilo. Odmenou
bolo vychutnanie si zdravej, sladkej a šťavnatej odmeny so slovami: „Lepšie jablko som ešte
nejedla…“ (žiačka 7. ročníka)
Ale týmto Jablkobraním sa projekt nekončí.
Práve naopak! Žiakov a učiteľov čakajú nové
úlohy a činnosti, ktoré patria k záhradkárstvu.
Mgr. Janka Cibulková,
PhD., Mgr. Zuzana Sládeková

JABLKOBRANIE NA SUĽKOVE

Niekoľkonásobný majster Slovenska a svetového pohára v disco a hip-hop zavítal
do KNM. Pavol „Pajo“ Julény je tiež choreograf, aktívne spolupracuje so skupinou
The Pastels, speváčkami Twins a programom Tvoja tvár znie povedome. Pozval
ho k nám Tanečný klub Deep, aby ukázal
deťom a mládeži kúsok svojho tanečného umenia. Na podujatie v dome kultúry

Za úspešnú a zodpovednú prípravu školského
roka patrí poďakovanie predovšetkým všetkým
pedagogickým zamestnancom a tiež pani upratovačkám a kuchárkam, ktoré odviedli nadčasovú prácu pri upratovaní po ﬁnálnych úpravách a riaditeľke MŠ PhDr. Elene Gavlákovej,
ktorá sa skrášľovaniu materskej školy venovala i v čase osobného voľna. Prajeme, aby nový
školský rok bol úspešný a všetci boli spokojní.
A. Slivková

v prvý septembrový utorok mohol prísť
hocikto, ten čo vie tancovať, i ten čo nevie.
Pajo zatiahol do malej tanečnej rozcvičky
z poverenia SNR odboru školstva sa škola
osamostatnila a stala sa školou štátnou.
Dostala názov Vyššia priemyselná škola
strojnícka v KNM. V roku 1957 mala škola
už názov Stredná priemyselná škola strojnícka v KNM. V novembri 1967 bol položený základný kameň pre výstavbu areálu
na Nábrežnej ulici.

každého. Niekomu sa darilo lepšie,
iný trošku bojoval s pohybom, ale
najmä všetci sa úžasne bavili. Pajo
bol prirodzený, vtipný a za odmenu
zapojeným deťom profesionálne zatancoval a povedal čo to o sebe. Súčasťou Tanečného hiphop workshopu
bol i nábor nových členov do Tanečného klubu Deep. Nepridáš sa? Kontakt:
0905/509 225.
D. Š.
Donedávna táto vzdelávacia inštitúcia niesla názov Spojená škola. Avšak od 1. septembra tohto roku bola opäť premenovaná.
A tak v našom meste sídli Stredná priemyselná škola informačných technológií.
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V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Teba nám spomienky v srdciach navždy zostanú.
Dňa 8. 10. 2018 si pripomenieme 6. výročie úmrtia
manžela, otca, starého otca, brata, švagra a krstného otca
Teodora VENDRINSKÉHO
S láskou spomína celá rodina.

Otec, odišiel si rýchlo, smutný a prázdny je bez teba život náš,
veríme však, že sa na nás stále pozeráš.
Na to, čím si pre nás bol, zabudnúť sa nedá,
ale verme, že v raji nebeskom pokoj večný máš,
že si naším anjelom a na Zemi strážiš všetkých nás.
Dňa 11. 10. 2018 si pripomíname prvé smutné výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, deduško,
švagor, brat, krstný otec
Ing. Ivan SMREK
S láskou spomínajú manželka, syn, dcéra, vnúčatá a celá rodina.
Milovali sme ho a on miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 20. 10. 2018 si pripomenieme už 10. výročie úmrtia
milovaného manžela, ocka, starého a prastarého ocka
Emila JELINKA z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme!
„Tak letí ten čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.“
Dňa 9. októbra si pripomenieme 15. smutné výročie, čo nás
navždy opustila milovaná manželka, matka a stará matka
Adelka BAJÁNKOVÁ z Dubia
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami.

Len ten, kto stratil koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 8. 10. 2018 si pripomíname 5. výročie úmrtia našej
drahej mamičky, babky a prababky
Justíny JÁTIOVEJ z Dubia
S láskou a úctou spomína dcéra Magda, vnučky Žanetka
a Sonička s rodinami, vnuk Rudko a vnuk Romanko s rodinou.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Už niet návratu, ani nádeje,
len cestička ku hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 4. 10. 2018 si pripomenieme 3. výročie úmrtia, čo nás
opustila manželka, matka, babka
Mária PALICOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manžel Jozef a synovia Milan
a Jozef s rodinami.
Dňa 31. augusta sme si pripomenuli 1. smutné výročie,
keď nás náhle opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Rastislav PLOŠTICA
S láskou v srdci stále spomína manželka, synovia, nevesty
a vnúčatá Lucka, Dávidko a Matúško.
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Dňa 23. 10. 2018 si pripomíname 10 rokov, čo nás navždy
opustila
Alena VNUKOVÁ
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami
a ostatná rodina.

A zároveň 23. 6. 2018 sme si pripomenuli 20 rokov, čo nás
navždy opustila
Margita BABULJAKOVÁ
S láskou a úctou spomína rodina.
Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.

Čas plynie, ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu kvety položíme
a pri plamienku sviečky sa pomodlíme.
Len ten, kto niekoho navždy stratí,
vie, čo je bolesť a žiaľ.
So smútkom v srdci sme si 30. 8. pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Justínky MACÚŠOVEJ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína dcéra s rodinou a ostatná rodina.
Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
zmĺkli jej ústa, stíchol jej krok,
večný odpočinok trvá desiaty rok.
A preto s tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 21. 10. si pripomíname 10. smutné výročie, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama, stará mama,
prastará mama, sestra
Žoﬁa KORMANOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a vďakou spomínajú syn Ján, dcéry Zlatica
a Mária s rodinami.
Dňa 4. 10. 2018 uplynie 4. výročie, čo nás opustil
Milan FOJTÍK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomína smútiaca rodina.

9. septembra 2015 sa narodil pre Nebo náš
Jozef BRODŇAN
V modlitbe sme stále s Tebou.
Manželka, dcéry Silvia a Katarína s manželom Martinom
a synom Ondríkom.

I keď vyhasli oči Tvoje,
spomienka na Teba v našich srdciach stále žije.
Dňa 14. októbra uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš
otec
Peter DUBOVSKÝ
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
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SPOMIENKY
Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 26. 9. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Anny JAROŠOVEJ
S láskou spomína manžel, syn, dve dcéry a vnúčatá.

Dňa 16. 10. 2018 si pripomenieme 2. výročie úmrtia
Emila TLACHA
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
ale v našich srdciach žije stále s nami.
S úctou a láskou si naň spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Už niet návratu, ani nádeje,
len cestička ku hrobu nás k Tebe zavedie.
Dňa 4. 9. 2018 bolo tomu 30 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedo
Ján ŠMEHYL z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, syn Ján,
dcéry Lenka, Majka s rodinami, 8 vnúčat a ostatná rodina.
Život už nevráti, čo osud vzal,
odišiel si vtedy, keď to nikto nečakal.
Dňa 16. 10. 2018 uplynie 5. smutné výročie úmrtia
Miroslava ONDRUŠKA z Kys. Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú priateľka Mária s deťmi.

Dňa 12. 10. uplynie 6 rokov od úmrtia nášho otca, starého
otca a manžela
Hieronyma BRIŠŠA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou manželka, syn a dcéra s rodinami.

Je Zem mŕtvych a je Zem tých, ktorí žijú a medzi nimi
láska,
to je most, ktorý všetko pretrvá a všetkému dáva zmysel.
5. 10. 2018 uplynie 20 rokov, keď nás navždy opustila
naša maminka
Milena BRODŇANOVÁ
S láskou spomínajú Zuzka, Katka, Paľko.
Dňa 15. 10. 2018 si pripomíname 15. smutné výročie, čo
nás navždy opustil náš drahý
Emil ŠOTKOVSKÝ
Roky plynú, ubieha čas, ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Spomienka na Teba ostáva stále v nás.
S úctou a láskou spomína manželka a smútiaca rodina.

Dňa 17. 10. 2018 si pripomíname 3. smutné výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, syna a brata
Juraja ŠOTKOVSKÉHO
Odišiel si od nás, ako tichý sen,
odišiel si bez rozlúčky, slovíčka
a už sa na nás dívaš z nebíčka.
Kto Ťa mal rád, nezabudne, kto Ťa poznal, spomenie si.
Sú srdcia, v ktorých žiješ, ktoré na Teba s láskou spomínajú.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 23. 10. 2018 uplynie smutných 15 rokov, čo nás náhle
opustil v 83 rokoch vynikajúci otecko a dedko
Ing. Ján ONDRÁŠIK

a dňa 3. 10. 2018 už je 7 rokov, čo zomrela v 82 rokoch
starostlivá mamička a babka
Mária ONDRÁŠIKOVÁ
Naši drahí, roky plynú, ubieha čas a spomienka na Vás
ostáva stále v nás.
S vďakou, úctou a láskou spomína syn
MUDr. Ján Ondrášik s Ivicou Máriou a vnúčatami Andrea,
Janka a Janko.
Po rokoch príde čas,
keď spomienka ožíva v nás.
Dňa 17. 9. 2018 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec, dedo, pradedo a svokor
Stanislav GAJDOŠ z Kysuckého Nového Mesta

Dňa 15. 10. 2018 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila
naša mama, babka, prababka a svokra
Emília GAJDOŠOVÁ z Kysuckého Nového Mesta
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

23. októbra budú tomu 4 roky, čo zomrel náš drahý
PhDr. Emil BAKOŠ
Spomíname na neho s láskou a úctou.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Milujúca rodina.

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať.
Budeme, oco drahý,
na Teba s láskou spomínať.
Dňa 27. 9. uplynulo 15 rokov, kedy nás opustil
Dušan KORPESIO
Spomínajú manželka, synovia, dcéra a rodinami.
O návrat Tvoj občas prosíme,
v srdciach Ťa stále nosíme.
Aj keď nikdy Ťa späť už nemôžeme mať,
vždy budeme na Teba s láskou spomínať.
Dňa 13. 9. 2018 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia
Milana ROMANA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manželka a syn s rodinou.
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„Prinášame biele ruže, majú biele lupienky,
my sme do nich uložili všetky naše spomienky.
Odišiel, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dna 5. 10. 2018 si pripomíname druhé smutné výročie,
kedy nás nečakane opustil náš drahý manžel, otec, dedko
a brat
Ján JAROŠÍK vo veku 64 rokov.
Spomína smútiaca rodina.
Aj po roku smutno nám je všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac, ako tí ostatní
a o to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich,
aj keď v našich srdciach ostávajú navždy.
Dňa 6. 9. 2018 uplynul 1. smutný rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, dedko,
pradedko
Ing. Vladimír MIČKY z Kysuckého Nového Mesta
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na neho
nezabudli.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka Erika, dcéra
Monika a syn Vladimír s rodinami.

OPUSTILI NÁS
Jolana SPÁLOVÁ
Jozef MIKOLÁŠKA
Rudolf ŠPÁNIK
Miroslav DUPKALA
Jozef MARTINEC
Milan JEŽO
Róbert HORVÁT
Ján JAKUBÍK
Dušan HORÁK

†
†
†
†
†
†
†
†
†

82 rokov
73 rokov
65 rokov
65 rokov
61 rokov
59 rokov
47 rokov
52 rokov
76 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI
Ondrej Gráb a JUDr. Ľubica Beniačová
Mgr. Vladimír Fábik a Dominika Karásková
Michal Šteiniger a Ing. Miroslava Poništová
Štefan Belko a Erika Čupcová
Matej Chudina a Gabriela Kyzeková
Pavol Slovák a Mgr. Monika Školníková
Dušan Frátrik a Monika Pokrivková

INZERCIA
 Srdečne Vás pozývame na naše denné menu a výborné domáce
palacinky do našej novootvorenej reštaurácie Penzión Európa.
Na detičky čaká pekný detský kútik s detským ihriskom. Tešíme
sa na Vašu návštevu.
 Hľadáme šikovného kuchára/čašníka s chuťou pracovať
do novootvorenej reštaurácie a palacinkárne Penzión
Európa v KNM na TTP s nástupom ihneď. Viac info
na tel. čísle 0944/645 690 alebo v prevádzke Penzión Európa,
Ul. 1. mája 55/56.

POĎAKOVANIE
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme, že
dňa 9. 9. 2018 vo veku 47 rokov dotĺklo srdiečko nášho
drahého syna, manžela, otca, brata, švagra a krstného otca
Robka HORVÁTA z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym
za účasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary a slová
útechy. Vďaka patrí pánu dekanov vdp. Holbičkovi,
organistke, kostolníkovi a pohrebnej službe za dôstojnú
rozlúčku.

Manželka a deti, mama a ostatná smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým známym,
susedom, priateľom za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a účasť na poslednej rozlúčke. Taktiež ďakujeme
za dôstojnú rozlúčku p. kaplánovi vdp. Ivanovi Belkovi
a pohrebnej službe.
Dňa 12. 9. 2018 zomrel vo veku 76 rokov
Dušan HORÁK z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomína smútiaca
rodina.

Zvesti

Odišiel si od nás,
zostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí Ťa radi mali.
Dňa 4. 8. 2018 vo veku 67 rokov nás opustil otec, starý
otec, svokor, brat, švagor, krstný otec, strýko
Zorislav RUDINEC z Budatínskej Lehoty
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym
za kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke. Naše
poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí vdp. kaplánovi
Ivanovi Belkovi, pohrebnej službe a kolegom z Údržby
mesta.
S úctou a vďakou dcéra a syn so smútiacou rodinou.

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom a známym,
susedom za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a modlitby,
ktorými sa prišli rozlúčiť s našou milovanou mamičkou
a babkou
Jolanou SPÁLOVOU,
ktorá nás opustila dňa 19. 8. 2018 vo veku 82 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vdp. dekanovi Petrovi
Holbičkovi, Zdenkovi Mravcovi a pohrebnej službe.
S láskou a úctou dcéra Hanka a syn Vladimír s rodinami.
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Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
Dňa 12. 9. 2018 sme si spomínali na nedožité
95. narodeniny a 28. 9. 2018 uplynulo 27 rokov od úmrtia
môjho drahého manžela
MUDr. Ferdinanda ODEHNALA z Kys. Nového Mesta
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a ostatná rodina.

i
Správne znenie tajničky z čísla 9/2018
znie: „… človeka ukazujú, kam patrí.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Ľudmila Majtinková, Belanského 557, KNM – 6,00 €,
2. Emília Kubaščiková, Horný Vadičov 440 – 5,00 €, 3. Lýdia Bučková,
anofeles,
Opočno,
oleum,
Polo

zákvas

Murgašova 689, KNM – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy
14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne
predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 10/2018 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Re-

tropický
Letecké
komár opravovne

otec
(hovor.)

menšia
obec

ferát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 22. 10. 2018.

OstravskoKarvinské
doly

pascal
(zn.)

vypínal
sa

nemútite

žrde
na vozoch

český
zámok

úbytok
hmotnosti
tovaru

len

1. časť
tajničky

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

lepením
spojí
Adam
(dom.)
kura,
po česky

Slovenský
futbalový
zväz
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

hrubá
prikrývka
získaj
kúpou

obaja

autonómna oblasť

zvršková
useň
osobné
zámeno

popevok

myslená
čiara
pohybu

taliansky
cestovateľ
adenozíndifosfát
minúta
(skr.)

locus
sigilli
karta
v mobile
žnem

dymiaca
kyselina
sírová

telúr
(zn.)

2. časť
tajničky

týkajúci sa
osy

disproporcia

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti
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Marilyn Monroe: Sláva je príjemná vec, ale … dokončenie v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

10

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 9/2018: „vedierko“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Mirka Vlčková, Budatínska
Lehota 166. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
najneskôr do 31. 10. 2018. 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 22. 10. 2018, 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. Kruhové útvary.
2. Samec kačky.
3. Kvetiny.
4. Jedovatý had.
5. Malý kôň.
6. Učebnica.
7. Geometrické teleso.
8. Austrálsky vačkovec.
pomôcka: koala

Zaslaním správneho znenia tajničky dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov
nájdete na webovom sídle mesta.
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NA SLOVENSKU ZVÍŤAZILI
SLOVÁCI

DRUHÉ
WORKOUTOVÉ IHRISKO
Občianske združenie Suľkováčik realizovalo
projekt na podporu športu v našom meste.

FLORBALOVÝ PROJEKT
Občianske združenie Kysucká kultúra
a šport realizovalo projekt Florbalová aktivita detí a mládeže ako prostriedok sociálnej inklúzie podporený Nadáciou Kia
Motors Slovakia v mesiacoch máj a jún
2018. Pridelená dotácia vo výške 1 500 €
slúžila na získanie tréningových pomôcok

získali dievčatá z Ruskej federácie na druhom mieste skončili Češky a tretie boli
Bieloruské dievčatá. Slovenský vyber žien
Mal jednoduchý a veľavravný názov
Workoutové ihrisko. V auguste bola teda
ukončená výstavba malého workoutového
ihriska v areáli ZŠ Dolinský potok. Športový

areál tejto školy je po vyučovaní otvorený
pre verejnosť, a tak ihrisko nebude slúžiť
len na hodinách telesnej výchovy. V areáli
sa nachádza tiež futbalové ihrisko,
tenisový kurt, kurt na plážový volejbal,
stolnotenisový stôl, preto novovzniknuté
ihrisko vytvorilo ďalšie možnosti, ako
športovo tráviť voľný čas v našom meste.
Cieľom projektu je zvýšenie záujmu
o pohybovú aktivitu a zlepšenie kondície
a telesnej zdatnosti.
K úspešnej realizácii projektu prispela
Nadácia Kia Motors Slovakia sumou
2 000 €, Rada školy pri ZŠ Dolinský potok,
Matej Fabšík a Martin Priečko. Celkové
náklady predstavovali 3 100 €.

s cieľom pomôcť deťom zo sociálne slabších
rodín inﬁltrovať sa do kolektívu športujúcich detí. Aj medzi deťmi z tejto skupiny obyvateľstva sa vyskytujú veľké talenty,
lenže nevedia nakloniť domáce prostredie
(často aj z ekonomických dôvodov) pre tento typ ich sebarealizácie a postupne skĺznu
do pôvodného stereotypu života. Pridelené
prostriedky slúžili k zaobstaraniu športo-

vého vybavenia
a náradia ako
hokejky, tréningový odev, športová výbava pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín.
Tréner Florbalového klubu MKŠS KNM
Michal Vlček ďakujem Matejovi Fabšíkovi
a Martinovi Priečkovi za pomoc pri príprave a realizácii tohto projektu.

ský zápis do slovenskej histórie tohto športu. V predchádzajúcich pretekoch šprint
ešte Lukáš Račko (Rob klub KYSUCA) spolu
s Tomášom Jurčíkom a Michalom Nosáľom

získali pre Slovensko bronzovú medailu.
Nestratil sa ani Martin Košut (ROB klub
Kysuca), ktorý šiestym a ôsmym miestom
potvrdil, že patrí do TOP 10 na svete. V súťaži jednotlivcov Katarína len pár sekúnd zaostala za bronzovým stupienkom, výborný
výkon družstva podčiarkla Janka Macinská
šiestym miestom. Slovenská výprava odchádza z MS spokojná, pretože celé úspešné
účinkovanie pretekárov ešte podčiarkli naše
juniorky (MEDIK Martin) prekvapivým ziskom bronzovej medaily v posledných pretekoch v pásme 2 m.
Ján Košut

DARÍ SA IM
V posledných pretekoch 19. Majstrovstiev
sveta v rádio orientačnom behu, ktoré hostila ďaleká Kórea (Skocho) sa podarilo Slovenkám Katke Košutovej a Janke Macinskej vybojovať striebornú medailu v elitnej ženskej
kategórii. V konkurencii takmer 30 štátov
celého sveta dievčatá potvrdili príslušnosť
k absolútnej svetovej špičke. Obe pretekajú za ROB klub KYSUCA a šíria tak dobré
meno nášho mesta aj v ďalekej Ázii. Tento
rok, teda po titule dorasteneckej majsterky
sveta Terézie Kuriakovej, je to druhý obrov-

Zvesti

skončil na celkovom 4. mieste.
Najväčší úspech a titul majstra
sveta získali naše družstva
v kráľovskej disciplíne požiarny útok s vodou v oboch kategóriách. Mužská reprezentácia si vybojovala titul majstra
časom 25,24 s, čím sa takmer
na desatinu sekundy priblížili
k svetovému rekordu. Ženy vyhrali s časom 25, 30 s. Reprezentačné družstvo mužov tvoril aj Kysučan Štefan Belko,
v ženskom bola jeho manželka Erika.
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ŠPORT

(pokračovanie zo str. 1)
cvičnej veže; beh na 100 m prekážok; štafeta 4×100 m; požiarny útok. Súťaže sa zúčastnilo 10 ženských družstiev a v kategórii
mužov súťažilo 14. družstiev. O najcennejšie kovy tak bojovalo viac ako 600 športovcov z radov profesionálnych a dobrovoľných
hasičov. Raritou tohtoročných majstrovstiev bolo 6 svetových rekordov, ktoré sa
podarilo prekonať v rôznych disciplínach.
V celkovom hodnotení na 1. mieste skončilo družstvo mužov z Čiech pred Ukrajinou
a Bieloruskom. Naša reprezentácia dosiahla
pekné 6. miesto. Medzi ženami prvenstvo

Štefan Belko s prezidentom HaZZ
gen. JUDr. Alexandrom Nejedlým

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

21. 9. – 14. 10. 2018
Mestská knižnica KNM
Knihošifra
Zobraz pomocou obrázkov/piktogramov
názov knihy, ktorú práve čítaš, alebo ktorá sa ti najviac páčila. Zašli nám túto šifru
na www.kniznica.kysuckenovemesto.sk.
My spolu s ďalšími čitateľmi budeme hádať. Získaš body v rámci Klubu Magnus.

KULTÚRNE SPEKTRUM

17. 9. – 30. 10. 2018
Dom kultúry KNM
Piktoriálni imprese
Výstava piktoriálnych fotograﬁí v rámci
projektu Jabkový Den – Barevný Den v spolupráci s partnerským mestom Jablunkov.
1. – 31. 10. 2018
Mestská knižnica KNM
Cyklus výstav neprofesionálnych výtvarníkov
Neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara Mariána Čapku
Vás pozývajú na prezentačné výstavy. V októbri vystavuje Daniela Kmotorková.
1. – 31. 10. 2018, 15.00 h.
telocvičňa ZŠ Dolinský potok a ZŠ Clementisova
Nábor mladých judistov
Klub Judo San KNM robí nábor nových judistov. Nábor chlapcov a dievčat vo veku od
6 do 12 rokov sa bude konať na tréningoch
v telocvičniach.
Informácie: Ing. Stanislav Kuchár,
0903/778 107, www.judosan.sk,
thorn@judosan.sk
3. 10. – 27. 11. 2018, 10.00 – 16.00 h.
Kaštieľ Radoľa
Študenti a ich umenie
Výstava prác študentov Súkromnej umeleckej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici.
6. 10. 2018, 7.00 h.
Vodná nádrž Neslušanka
Kysucký duhák
Rybárske preteky pre deti i dospelých.
6. 10. 2018
Vysoké Tatry
Turistika na Východnú Vysokú a Prielom.

7. 10. 2018
Značkovanie turistických chodníkov
Poďte značkovať turistické trasy v Kysuckých Beskydách.
7. 10. 2018, 14.00 h.
na poli pri STK
Mestská šarkaniáda
CVČ KNM vás pozýva na 8. ročník šarkaniády. Pochváľte sa svojim šarkanom.
12. 10. 2018, 19.00 h.
Farský kostol Panny Márie
Festival zborového
umenia Voce Magna
V rámci IX. ročníka
Medzinárodného festivalu zborového umenia VOCE MAGNA
Žilina sa uskutoční
festivalový koncert.
Vystúpia zbory z Českej a Slovenskej republiky.
14. 10. 2018
Ukončenie turistickej sezóny
12. ročník výstupu na Vojtov vrch v Javorníkoch.
14. 10. 2018, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Posledný dinosaurus
MKŠS KNM a Divadlo na hojdačke zo Žiliny pozývajú deti na divadelnú rozprávku.
V múzeu sa z vajíčka vyliahne malý dinosaurus. Tak, ako každé dieťa, aj dinosaurus
Samo v istom období sa pýta, odkiaľ pochádza, kto a kde sú jeho rodičia. A keďže je
na svete sám, vydá sa hľadať svoju rodinu.
Putuje po svetadieloch, z ktorých je v inscenácii o každom veselá pesnička.
Vstupné: 2 €
15. 10. – 16. 11. 2018
Mestská knižnica KNM
Vesmír očami detí
Výstava najlepších výtvarných prác celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí.
20. 10. 2018, 15.00 h.
Stretnutie Hornouličanov
5. stretnutie Hornouličanov v reštaurácii u pána Toku. Srdečne všetkých pozývame a prosíme o šírenie správy.

21. 10. 2018, 14.00 h.
Dom kultúry KNM
Senior párty
Do tanca hrajú a spievajú Kysuckí junáci.
Čaká vás kultúrny program a večera.
Vstupné: 5€
26. – 27.10. 2018
CVČ KNM
Halloweenska partička
Halloweenske stretnutie plné hier, zábavy
a súťaží.
Poplatok 15 €, potrebné prihlásiť sa
v CVČ.
28. 10. 2018 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Počkajte, ja Vám ukážem!
Repríza veselohry v III. dejstvách zo starých dobrých časov.
Autor: Peter Vrlík
Réžia: Pavol Zátek a kol.
Účinkujú: Matej Králik, František Tulec,
Lenka Záteková, Natália Valiašková,
Ľudovít Šrenkel, Matej Janiš, Andrej Janiš,
Zuzana Brezinová, Soňa Hirnerová a ďalší.
Vstupné: 5 €
31. 10. 2018, 18.00 h.
Mestská knižnica KNM
Strašidelné čítanie
Tradičné čítanie strašidelných príbehov,
hrôzostrašné súťaže a desivé občerstvenie.
Vstup na pozvánku, ktorú dostaneš
v knižnici.

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER
3. 11. 2018
Chodníkom V. Galvánka
6. ročník podujatia Chodníkom V. Galvánka
v Javorníkoch.
25. 11. 2018, 18.00 h.
Dom kultúry KNM
Lenka Filipová so sprievodnou kapelou
V rámci koncertného tour 2018 vystúpi česká speváčka, gitaristka a hudobná
skladateľka v jednej osobe Lenka Filipová
so svojimi hosťami.
Vstupenky predáva Ticketportal.
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