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TRI ŽIADOSTI O DOTÁCIU

SPOLU IDEME ĎALEJ

Žiadosť o poskytnutie príspevku
na modernizáciu, rekonštrukciu
a budovanie športovej infraštruktúry bola zaslaná v uplynulých dňoch
Slovenskému olympijskému a športovému výboru.
Mestské kultúrno-športové stredisko
spravuje športový areál (majetok mesta), ktorého súčasťou je futbalové ihrisko, tréningové futbalové ihrisko s umelou trávou, športová hala a tartanový
bežecký ovál. Tento areál je dennodenne využívaný mestskými športovými
klubmi, ktoré združujú stovky členov.
Všetci využívajú sociálne zariadenia
tribúny. Tie sú používané aj športovcami, ktorí navštívia areál z dôvodu
účasti na zápasoch, majstrovstvách, súťažiach, podujatiach a pod. Mesto KNM
by prostredníctvom rekonštrukcie cca

Projekt „Spolu ideme ďalej“ vznikol
na zasadnutí mládežníckeho parlamentu ako iniciatíva mladých ľudí,
ktorí chceli vytvárať aktivity pre deti
a mládež v našom meste.
Počas Európskeho týždňa mládeže
sme spolu s kolegami zo SYTEV-u vyrazili do ulíc a v Krásne nad Kysucou
a v KNM sme informovali verejnosť
o možnostiach, ktoré im Európska
únia ponúka. Množstvo mladých ľudí
nemalo vedomosť o programoch ako
Erasmus+ a Discover EU. Na strednej
škole prebehlo 5 workshopov a na základe pozitívnej spätnej väzby plánujeme ďalšiu spoluprácu s touto školou. Spolu sme pozerali ﬁlm Eurotrip,
na ktorý sa prišlo pozrieť množstvo
mladých ľudí. V piatok sme pokračova-

viac na str. 3

viac na str. 6

Milí pedagógovia, rodičia, žiaci a študenti,
v prvú septembrovú sobotu zazvoní zvonec, ktorý oznámi začiatok nového školského roka. Pre
prvákov je tento deň i začiatkom nového obdobia. Prvý rok je určite najdôležitejší, malí školáci
sa zoznámia so svojimi učiteľmi, stretnú nových
kamarátov spolužiakov, no zároveň sa učia novým
povinnostiam a so svojimi rodičmi začnú tráviť čas
nielen hrou, ale i učením. No chcem sa prihovoriť
všetkým žiakom a študentom, prajem Vám v novom školskom roku veľa úspechov, množstvo nových zážitkov, poznatkov a skúseností, ktoré zúročíte v ďalšom vzdelávaní či pri budovaní kariéry.
Môj príhovor patrí i Vám, milí pedagógovia a zamestnanci škôl, Vás opäť čaká náročné obdobie
naplnené hlavným cieľom odovzdávať svoje znalosti našim deťom a mládeži. Občas je to náročné,
ale dúfam, že väčšina vašich dní bude prebiehať
v spokojnosti a príjemne. Prajem vám veľa síl a trpezlivosti pri formovaní nových osobností.
V neposlednom rade chcem osloviť aj Vás, rodičia.
Svoje deti vychovávate s láskou a veľkú časť ich
výchovy zaberá vzdelávanie, ktorého ste neoddeliteľnou súčasťou. Venujete sa im pri učení, písaní
úloh, ale i pri sprevádzaní na športové, umelecké,
jazykové či iné záujmové činnosti. Vám preto želám veľa energie pri zvládaní rodičovských povinností, ale najmä hrdosti na svoje úspešné deti.
Ing. Marián Mihalda, primátor mesta KNM
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ADOS APEX, s. r. o, Kysucké Nové Mesto, Belanského 773
AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Zabezpečujeme ošetrovanie pacientov v domácom prostredí v okrese Kysucké Nové Mesto a v okolí.
Ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú kvaliﬁkované zdravotné sestry,
je určená pacientom všetkých vekových skupín:








imobilným a prevažne imobilným pacientom, ktorí vzhľadom na zhoršený zdravotný stav nemôžu
samostatne dochádzať na ošetrenie do ambulancií,
pacientom, ktorí potrebujú odborné ošetrenie, ale nie je nutná hospitalizácia,
pacientom po hospitalizácii,
rizikovým a dlhodobo chorým pacientom (napr. diabetikom, onkologicky chorým, pacientom
so srdcovo-cievnym ochorením a ďalšie),
pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Odporúčanie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vydáva ošetrujúci lekár
pacienta, zdravotný stav p. p. konzultujeme i s odbornými lekármi
(kožný, chirurg a pod.).
Poskytované ošetrovateľské úkony:
preväzy pooperačných rán, preväzy chronických rán/ bercové vredy predkolenia; onkologické,
poúrazové, diabetické rany; ošetrovanie a prevencia dekubitov; základná ošetrovateľská
rehabilitácia; ošetrovanie vývodov/kanýl, stómií; starostlivosť o močové katétre,
u žien zavedenie močového katétra; podávanie injekcií do svalu, do žily,
podávanie infúzií, podávanie Fraxiparinu; meranie fyziologických funkcií; odbery krvi,
moču na vyšetrenie a ďalšie odborné úkony.

Pacient ošetrovanie nehradí, je plne hradené zdravotnou poisťovňou
(Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Dôvera).

Nájdete nás v budove Polikliniky Kysucké Nové Mesto pri očných ambulanciách v pracovných dňoch
od 11,00–13,00 hod., alebo telefonický kontakt – Mgr. Marianna Šamajová +421/950/754 005
INZP 3/2019
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1. 8. 2019
Primátor mesta absolvoval veľmi konštruktívne rokovanie s pánom Blasom a pani
Gburíkovou zo spoločnosti Antik Telekom
o Bikesharingu, teda o zdieľaní verejných
bicyklov. Táto spoločnosť prevádzkuje systém s názvom Verejný bicykel v mestách
Košice, Trebišov, Poprad a Moldava nad
Bodvou. Z diskusie vyplynulo, že tento
projekt, by sa mohol realizovať už v apríli
budúceho roka. Ing. Marián Mihalda kontaktoval aj starostov obcí Radoľa a Povina,
ktorí neváhali a prisľúbili spoluúčasť, takže

sa bude jednať o zaujímavý spoločný projekt.
13. 8. 2019
Konalo sa zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. V programe bol návrh
na III. zmenu rozpočtu mesta, použitie
peňažných fondov minulých rokov na kapitálové výdavky, nakladanie s majetkom
mesta, návrh Memoranda o partnerstve
a spolupráci s OZ Sytev. Mimoriadne zasadnutie sa konalo z dôvodu, že o niektorých bodoch programu bolo potrebné rokovať s poslancami a prijať ich rozhodnutie
do 1. septembra. Ďalšie zasadnutie poslancov MsZ sa uskutoční 12. 9. viac na str. 5
15. 8. 2019
Mesto a Urbariát KNM podpísali nájomnú
zmluvu na komunikáciu vedúcu od sídliska
Kamence smerom k Lipke. Mesto tak bude
môcť realizovať dlho očakávanú investíciu – vybudovanie asfaltovej komunikácie,
ktorú by obyvatelia mohli využívať na aj
športové a rekreačné účely.

MESTO SA PRIHLÁSILO
DO SÚŤAŽE
Mesto v posledný júlový deň zaslalo prihlášku do súťaže EnviroMesto. Ide o druhý
ročník súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská
agentúra životného prostredia. Cenou pre
laureáta súťaže je nabíjacia stanica/Wallbox
pre autá. Samosprávu bolo možné nominovať vo viacerých oblastiach a kategóriách.

TRI ŽIADOSTI O DOTÁCIU
(pokračovanie zo str. 1)
50-ročných sociálnych zariadení budovy tribúny a výmeny nefunkčnej a energetickým
a bezpečnostným požiadavkám nevyhovujúcej vstupnej brány do priestoru telocvične
zvýšilo úroveň kvality športového zázemia.
Predpokladané ﬁnančné náklady na projekt
sú vo výške 30 828 €.
Rýchly a kvalitný prístup k informáciám
je cieľom projektu Informovaný občan
v modernom meste, modernej dobe.
Predmetom je zakúpiť a osadiť outdoorové
digitálne informačné kiosky, ktoré budú
prístupné verejnosti. Vďaka nim sa zlepší
informovanosť obyvateľov mesta i návštevníkov, konkrétne sa dostanú k údajom
o podujatiach, dianí v meste a okolí, o inštitúciách, ﬁrmách, organizáciách, voľných
pracovných miestach, zaujímavostiach
z regiónu a pod. Rozpočet predstavuje
sumu 42 187 € na zakúpenie technického
a softvérového vybavenia. Žiadosť bola

Zvesti

20. 8. 2019
Primátor mesta sa stretol s pracovníčkou
Krajského pamiatkového úradu v Žiline
Ing. Marianou Lehutovou. Dôvodom bolo
rokovanie o stave mestskej pamiatkovej
zóny (námestie) a Belanského ulice. Spoločne sa dohodli na zásadách ochrany pamiatkovej zóny a na postupe a podmienkach,
ktoré je potrebné dodržiavať pri udeľovaní
povolení na rekonštrukcie domov v tejto
časti mesta.
26. 8. 2019
Počas letných prázdnin bolo prijatých
niekoľko zákonov a nariadení týkajúcich sa školstva, ktoré nadobudli účinnosť k 1. 9. 2019. Pre školy bude náročné
od prvého dňa nového školského roka aplikovať všetky tieto novinky. Preto sa konala
pracovná porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, kde im boli
poskytnuté všetky potrebné informácie
na pedagogicko-organizačné zabezpečenie
nového školského roka. Prítomný na pracovnej porade bol i primátor mesta.

Napr. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo, trvalým opatrením v tejto oblasti
je zriadenie prevádzky na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu, za účelom nakladania s dovezeným biologicky
rozložiteľným odpadom a jeho spracovaním ako i s hotovým kompostom. V rámci
aktivity je zabezpečená mobilná technika
a zberové nádoby. Ďalšou nominovanou
oblasťou je adaptácia a zmierňovanie do-

padov zmeny klímy. Mesto chce vypracovať
Nízko-uhlíkovú stratégiu, viac o projekte
v ďalšom príspevku. Originálnymi aktivitami v rámci týchto oblastí je pravidelné
informovanie verejnosti o spôsobe separácie, či organizovanie Dňa Zeme, do ktorého
jeho zapojená široká komunita. Výsledky
súťaže budú známe v októbri 2019.
D. Š.

podaná na Úrad podpredsedu vlády SR pre
inovácie a informatizáciu.
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podalo Mesto KNM
žiadosť o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku na projekt Nízkouhlíková stratégia pre mesto KNM.
Predmetný projekt zásadným spôsobom
rieši proces sledovania a vyhodnocovania
energetických dát, vrátane postupnej realizácie úsporných opatrení, predovšetkým
organizačných. Pomôže nám vybudovať
energetický manažment z vlastných kapacít a aktivovať externé odborné zázemie,
ktoré v súčinnosti so širokou verejnosťou
zvýši úsporu energie, rozšíri spôsob využívania obnoviteľných zdrojov energie a zníži emisie skleníkových plynov. Súčasťou
projektu je implementácia stratégie Smart
City. Koncept Smart City implementuje
využívanie digitálnej, informačnej a komunikačnej technológie pre zvýšenie kvality
života v obci. Cieľom je efektívne využívanie existujúcich a hľadanie nových zdrojov,

znižovanie spotreby energií, eliminácia
záťaží životného prostredia, optimalizácia
dopravy a zdieľanie dát pre verejné účely.
Smerovanie bude zamerané na zdieľanie
dopravných prostriedkov, inteligentné
riadenie dopravy, inteligentnú svetelnú
signalizáciu, inteligentné dopravné informácie, ako i zdieľanie skúseností občanov
s dopravou, inteligentné parkovacie miesta
a systémy chytrého parkovania, vrátane
zdieľania dostupnosti bicyklov, nasadenie
elektromobility, optimalizácie a popularizácie verejnej dopravy.
Plánovaný začiatok realizácie projektu je
nastavený na október 2019 pričom celková dĺžka realizácie projektu bude 18 mesiacov. Realizácia nielenže prinesie úsporu
nákladov pre mesto, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia
v regióne a vytvorí lepšie podmienky na život pre obyvateľov a návštevníkov mesta
a jeho okolia. Náklady predstavujú sumu
15 530 €.
D. Š.
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PREDSTAVUJEME POSLANKYŇU

MESTO INFORMUJE

Prof. Ing. Felicita Chromjaková PhD. –
– nezávislá kandidátka (volebný obvod
č. 2, ulice 9. mája, Horná Skotňa, Pod
Lipkou, Tŕstie, Pod Hájom, Štúrova, Revolučná, ČSA, SNP)
Ste poslankyňou mestského zastupiteľstva 9 mesiacov. Ako sa v tomto kolektíve cítite?
Na úvod treba povedať, že celkovo príjemne – sme iba 2 ženy poslankyne, je škoda, že
nás nie je viac. Určite by to prospelo racionálnemu riešeniu viacerých problémových
a rozvojových aktivít v meste, uvažovanie
muža a ženy je rozdielne. Niekedy mám
spokojné pocity, inokedy rozpačité a často
aj negatívne. Politika je vždy buď o akceptácii – či hre na mŕtveho chrobáka – alebo
o negativizme. Závisí od typu riešeného
problému, ako sa k nemu postavím. Zatiaľ vidím svoje pôsobenie v pomere 20 %
podporených vecí, 20 % rozpracovaných
projektov a 60 % nepodporených akcií.
Mám nádej, že tento pomer sa časom určite
zmení, k lepšiemu, najmä ak bude politická
vôľa, to je kľúčový predpoklad. Potrebné
je veci riešiť, nie ich iba donekonečna navrhovať, ako to vidím u viacerých poslancov. Po pracovnej stránke treba povedať,
že pracovné stretnutia sú niekedy búrlivé,
ale končia sa korektne. Zasadnutia MsZ
považujem z časového hľadiska za zbytočne dlhé, aj keď na druhej strane chápem,
že niektoré veci treba prebrať detailnejšie,
niektoré by sa mali riešiť na pôde pracovných poslaneckých stretnutí. Za ostatných
9 mesiacov sme sa v našom meste dobre
kultúrne a športovo zabavili, ale z rozvojových vecí sme sa posunuli iba minimálne,
ak vôbec. Čo mi celkovo u viacerých poslancov chýba, je zvažovanie súvislostí pri návrhoch a „strieľanie návrhov“ bez zváženia
racionálnych argumentov, „doťahovanie
vecí do konca“, nekonečné prázdne diskusie bez konkrétneho záveru a zodpovednosti – na to nie som zvyknutá.

Dnes rezonujú rôzne témy ohľadom
nášho mesta. Ktorá je pre vás najzaujímavejšia, najdôležitejšia alebo ste sa
jej doteraz najviac venovali?
Top prioritou pre mňa je podpora vedenia
mesta v oblasti riešenia súdneho sporu
(„kauza Hotel B“), ktorého prehra by znamenala zásadný zvrat v hospodárení mesta.
Dôležitá je pre mňa otázka diskusie o redukcii počtu základných škôl v KNM, zvýšenie atraktivity vzdelávania na všetkých typoch škôl v KNM. Z ďalších tém, v ktorých
som zapojená je to zavedenie rezidentského
parkovania a organizácia dopravy, sociálna
starostlivosť – vytvorenie denného hospicu
(„útulne“) pre starých a zdravotne hendikepovaných ľudí a stacionára pre alkoholovo/drogovo/gamblersky závislých ľudí,
revitalizácia plôch a rozostavanej budovy
za gymnáziom, parku, spolupráca s mestskou políciou pri udržiavaní pokoja a poriadku v centre mesta. Veľký dôraz kladiem
na obnovu historických a zážitkových miest
v KNM, skúste sa vžiť do úlohy turistu, ktorý navštívi naše mesto – čo mu ukážeme
a povieme? Som rada, že sa mi po rokoch
opäť podarilo v spolupráci s Údržbou mesta
osvietiť sochu sv. J. Nepomuckého na námestí – detail poslaneckej práce, ktorý sa
nerodí ľahko, ale je podstatný. Ako vidieť, je
toho veľmi veľa, čo je treba v našom meste
obnoviť (nie vybudovať nanovo). A celkom
nakoniec zásadná vec: zmena myslenia
zamestnancov štátnej a verejnej správy je
základným problémom nášho mesta. To je
fakt, ktorý nejde zmeniť šmahom ruky.
O to viac ma ako poslanca mrzí, že u niektorých vidím staré spôsoby myslenia a vytrvalé dodržiavanie nimi „zabetónovaných“
postupov.
Ste členkou komisie školstva a mládeže. Ako vnímate súčasný stav školstva
v našom meste?
V našom meste máme zastúpené rôzne
typy škôl a zariadení. Vnímam rad kvalitných pedagógov a aktivistov, ktorí sa venujú deťom a mladým naplno, majú výsledky.
Pri svojom nástupe do komisie školstva
som tušila, že práca bude hlavne v administratívnej rovine, ale pochopila som,
že v našom meste aj 30 rokov po nežnej
revolúcii sa ctia určité spôsoby práce. Iba

boj za zrovnoprávnenie ﬁnancovania mestského a cirkevného centra mi trval takmer
6 mesiacov, stále nemáme doriešené kontrolné správy ZŠ Clementisova, ZŠ Dolinský potok, nedávno sa na komisii zvádzal
tvrdý boj o počet novoprijatých žiakov
na ZŠ – nie odborný, ale politický. Človeka
časom unaví a znechutí to, že sa stále prešľapuje na mieste a veci sa nehýbu. Urgentne chýbajú technické dielne, záhradnícke
práce, krúžky domácich „kutilov“ a ďalšie,
ktoré by rozvíjali deti v rôznych oblastiach
a hlavne ich odtiahli na chvíľu od internetu
a mobilov. Ak by sme dokázali na komisii
školstva presadiť priority pre školy, dokázali dať ﬁnančné krytie, ich fungovanie by
sa určite zlepšilo. Ak pochopíme, že peniaze, ktoré máme k dispozícii stačia, akurát
ich ako dobrý domáci hospodár musíme
rozumne použiť a zhodnotiť, budeme všetci v meste ďaleko spokojnejší. Ak k tomu
pridáme nezmyselné „sociálne balíčky“
(obedy zdarma, dovolenkové poukazy…),
vidím ako nereálne, aby sa naše mestské
školstvo posunulo za súčasného spôsobu uvažovania regionálnych a štátnych
funkcionárov zásadným smerom vpred.
Školstvo na Slovensku je celkovo v hlbokej
kríze, nemá žiadnu koncepciu rozvoja. Negatívne vnímam diskutabilné požiadavky
na zvyšovanie platov učiteľov (ktorý robotník mal zvýšený plat o 38 % za rok?), ale
nevidím, čo pre zlepšenie urobia učitelia!
Nariekajú, že dnes je to s deťmi ťažké, ale
skutočne je to ťažké s deťmi? Ja si myslím,
že skôr majú problém učitelia, s nimi je to
ťažké! (sama som profesionálny pedagóg
dlhé roky). Treba ale pochváliť školské zariadenia, že pružne reagujú na eurofondové
výzvy, ZUŠ, športový klub-CVČka za super
reprezentáciu mesta. Školstvo nie je z môjho pohľadu iba návšteva školského zariadenia, ale aj servis spojený s mimoškolskou
duševnou a fyzickou relaxáciou. Preto to
nevzdávam a na viacerých úrovniach usilujem konečne o rozumné a zásadné zmeny
v systéme školstva SR.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým
občanom, ktorí radi diskutujú so mnou
na ulici o radostiach i starostiach života
v našom meste. Teší ma, že rad z nich vidí
a oceňuje pozitívne veci a prináša rad aktívne realizovaných nápadov pre lepší život
nás všetkých.

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV
Mestský úrad KNM, oddelenie daní a poplatkov pripomína daňovníkom a poplatníkom, ktorí uhradili len I. splátku dane
z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady na rok
2019, že II. splátku je potrebné uhradiť
do 30. septembra 2019.
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Dňa 12. septembra (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 zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva opäť
prinesie na svojom TV kanáli spoločnosť
Antechnet, s. r. o. Podrobný program roko-

vania poslancov bude uverejnený na webovej stránke mesta.
Novinkou, ktorú prinieslo už augustové
zasadnutie bolo, že poslanci nedostali podklady na zasadnutie v papierovej forme, ako
doteraz, ale elektronicky. Mesto prepočítalo
náklady na papier a tlač dokumentov potrebných k práci poslanca a vyhodnotilo, že

OZNAMY

a iné kritéria nájdete na webovej stránke
mesta.
Žiadosti môžete posielať na e-mail:
daniela.durcova@kysuckenovemesto.sk
alebo osobne do podateľne mestského
úradu.

Mesto zamestná opatrovateľov/ky
Mesto KNM zamestná opatrovateľov/ky
v domácnosti na úväzky:
1 úväzok 5 hodín,
tri úväzky 3 hodiny,
jeden celý úväzok 7,5 hodín.
Charakteristiku pracovného miesta, kvaliﬁkačné predpoklady, potrebné dokumenty

FINANČNE ZDRAVÉ MESTO
Mimovládna nezisková organizácia INEKO
každoročne vydáva rebríček miest, obcí
a vyšších územných celkov podľa hodnoty
ﬁnančného zdravia. Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu
hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je v tomto
prípade číslo v intervale 0 (najhoršie) až 6
(najlepšie) počítané na základe údajov za 4
po sebe idúce roky ako kombinácia piatich
vybraných indikátorov ﬁnančnej stability:
Celkového dlhu, Dlhovej služby, Bilancie
bežného účtu, Záväzkov po lehote splat-

PONUKA KRÚŽKOV
PRE VAŠE DIEŤA
Centrum voľného času KNM je správne
miesto pre voľný čas každého žiaka či študenta. Na školský rok 2019/2020 ponúka
CVČ tieto krúžky:
Hádzaná (VP) – Mladý zoológ (VP) – Strelecký (VP od 3. – 8. ročník) – Florbal (VP)
– Mladý rybár (VP) – Judo (VP) – Volejbal
(chlapci+dievčatá) – Dreams mažoretky
(VP) – Hra na gitare (VP) – Vareška (VP)
– Technický krúžok (VP) – Internet hrou
(VP) – Folklórne spievanky (KNM, Horný
Vadičov) – Tvorivý ateliér (VP 2. – 7. ročník)
– Šikulko (VP 1. ročník) – Stolnotenisový
(VP) – Keramika (VP 2. – 7. ročník) – Malý
zálesák (VP) – Atletika (VP) – Turistický
(VP) – Plavecký (pondelok, streda) (VP)
– Maliarik (VP 1. – 4. ročník) – (VP – možnosť využiť vzdelávací poukaz)
Poplatok za krúžok je 4,50 € (0,50 € na mesiac). Odovzdaním vzdelávacieho poukazu
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Zmeny výpožičného času knižnice
Momentálne prebieha v budove knižnice
plynoﬁkácia. Preto upozorňujeme čitateľov
na zmeny výpožičného času:

ﬁnančne úspornejšou alternatívou na nasledujúce 4 roky bude používanie tabletov. Analýza ﬁnančných nákladov na tlačené dokumenty sa uskutočnila na podnet samotných
poslancov, ktorí možnosť pracovať s tabletmi na júnovom zasadnutí aj schválili. Každý
poslanec si už prevzal tablet, ktorý však má
len vo výpožičke a po ukončení mandátu ho
mestu vráti.

2., 11. – 14. septembra bude knižnica
ZATVORENÁ
16. – 21. septembra bude knižnica
OTVORENÁ 9.00 – 18.00 hod.
(detské odd. od 10.00 hod.)
23. – 28. septembra bude knižnica
ZATVORENÁ
Od 30. septembra 2019 bude knižnica
fungovať v bežnej prevádzke. Informácie
o ďalších prípadných zmenách zverejníme
na webovej stránke mesta.

nosti a Záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti. INEKO na hodnotenie žiada od miest
17 vstupných ﬁnančných ukazovateľov.

Mesto Kysucké Nové Mesto bolo za obdobie
2015 – 2018 vyhodnotené ako mesto s „výborným ﬁnančným zdravím“ s číselnou hodnotou 5,3. Túto hodnotu ﬁnančného zdravia si mesto drží stabilne
od roku 2009. V súčasnom hodnotí
je mesto na 23. priečke zo 140 slovenských miest. Na stránke spoločnosti INEKO môžete sledovať
aj iné porovnania, napríklad podľa
veľkostí obcí. V tomto rebríčku si
vedie KNM najlepšie v porovnaní s približne rovnako veľkými
mestami. Po prihlásení na stránke
www.hospodarenieobci.sk môžete
pridať i vlastné hodnotenie.

prispejete na lepšie materiálne a technické
vybavenie krúžku. Vzdelávací poukaz treba
odovzdať najneskôr do 27. 9. 2019
Žiadosť na krúžok a čestné vyhlásenie treba odovzdať do 14. 9. 2019 v CVČ KNM
Kontakty: 041/421 32 94, 0911/383 140,
cvcknm@cvcknm.sk, www.cvcknm.sk

vedec VEDKO – Tvorivá dielňa – Športový krúžok (futbal, ﬂorbal) – Flauta – Gitara – Lentilky (divadelný) – Muchachitas (dievčenský) –
Miništrantský krúžok – Formácia detí
PRE MLADÝCH: Herňa (stolný tenis, kalčeto, ﬂorbal, volejbal, tenis, turistika, kurz
fotograﬁe) – Programátor – Divadelný krúžok – Zbor Bohom Zvolaný – Shema (KP)
– Formácia mladých – Spoločenstvo mladých
PRE DOSPELÝCH: Manželské večery – Kurz Biblia a ﬁnancie – Farská knižnica – Spevácky zbor dospelých – Chlapské
večery – Ženské večery – Škola modlitby – Mamiklub – Podporná skupina nosenia – Poraďme si vo výchove – Kalanetika – Fit Step (kardio-posilňovacie cvičenia)
Záujmové združenia a krúžky začínajú
23. 9. 2019. Prihlášky si môžete prevziať
priamo v centre.
Kontakt: centrumsvjakubknm@gmail.com,
0911/176 111

CVČ sv. Jakuba ponúka:
PRE DETI: Herňa (KP) – Centráčik (tvorivo-hravo-športový) – Tvorivá dielnička – Malý
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SPRAVODAJSTVO

SPOLU IDEME ĎALEJ
(pokračovanie zo str. 1)
li v uvoľnenej atmosfére a večer sme strávili hrami o Európskej únii. Na Deň Európy
sme v KNM mali na námestí informačný
stánok. Týmito aktivitami budujeme silnú
a súdržnú komunitu mladých ľudí, ktorí
chcú svojou aktivitou meniť mesto k lepšiemu.
Koniec mája sme zakončili pohybom. Počas
Svetového dňa tanca sa stretlo viacero
mladých ľudí v YC-Mládežníckej klubovni a na tanečnej podložke sa vybláznili
tancom. Takéto tematické večery si mladí
veľmi užívajú a sami si začali navrhovať
podobné aktivity, a tak upevňovať kolektív.
Kvôli zlému počasiu sme na Deň výletov
zmenili plány a spolu s deťmi a mládežou
sme strávili deň v telocvični, kde sme hrali
ﬂorbal. Aj takýmito aktivitami prispievame
k tomu, aby mládež viac športovala, zaujímala sa o zdravý životný štýl a trávila čas
spolu so svojimi rovesníkmi.
Na Deň Zeme sme sa spolu s dobrovoľníkmi zapojili do celomestského upratovania.
Spolu sme vyzbierali množstvo odpadu
okolo brehu rieky Kysuca, čističky a garáží.
Dňa 26. 6. sme sa zapojili do celoslovenskej

PEKLO NA ZEMI
Nikdy by som nepovedal, že aj na zemi
sa dá prežiť peklo. Ráno som vstával až
potom, keď všetci odišli do práce. Nechcel som, aby ma videli, ako má trápia abstinenčné príznaky. Srdce mi búšilo ako
zvon, mal som silné závrate a zvracal som.
Musím všetko prekonať. Napriek manželkinmu prekvapeniu som sa rozhodol, že
pôjdem na protialkoholické liečenie. Prv
než som sa vydal na cestu, musel som vyhovieť svojmu telu – zbaviť sa pekelných
abstinenčných príznakov. Vypil som 7dcl
fľašu vína, bolo to však málo. Otvoril som
fľašu vodky a nalial tri poháriky, ktoré som
za sebou vypil. Na pár hodín som fungoval
normálne. Chcel som mať začiatok protialkoholickej liečby čo najskôr za sebou.
Čakanie a pobyt v ambulancii sa mi zdal
ako večnosť. Potešilo ma rozhodnutie pani
psychiatričky, že ústavná liečba by bola asi
najúčinnejšia, s čím som okamžite súhlasil.
Čakalo ma ďalšie trápenie čakaním na hospitalizáciu a vracajúce sa abstinenčné príznaky. Našťastie za mnou prišla aj moja
žena. Dívala sa na mňa. Jedno oko hovorilo

akcie s názvom Hug Day, teda Deň objatí.
Spolu s dobrovoľníkmi sme sa stretli v klubovni, kde sme si vytvorili tabuľky a vyrazili sme do ulíc, kde sme ponúkli objatie
zdarma. Takýmto jednoduchým spôsobom
sme vyčarili úsmev na tvárach okoloidúcich
po celom meste. Do akcie sa zapojilo viac
ako 10 dobrovoľníkov.
Od 24. do 28. augusta sa uskutočnil prvý
ročník kultúrno-športového festivalu Živé

„Tak ti treba, čo si chcel, to máš!“, druhé
ma zas trochu ľutovalo. Veľmi dobre videla,
ako trpím. Po niekoľkých hodinách čakania sa konečne otvorili dvere na príjmovej
ambulancii. Vstúpil som dnu a po spísaní
potrebných formalít som sa ocitol na izbe,
kde ma prišiel spasiť anjel – sestrička, ktorá
ma napojila na detoxikačnú infúziu. Ešte
nikdy som sa nenachádzal v takom hroznom prostredí. Začal som si všímať pacientov okolo seba. Niektorí boli hotové trosky
z alkoholu, drog a iných duševných chorôb.
Po štyroch dňoch pobytu na oddelení som
už cestoval do psychiatrického ústavu Veľké Zálužie. Dostal som sa z blata do kaluže. Umiestnili ma pre nedostatok miesta
na uzatvorené oddelenie. Spolupacienti
okolo mňa na zbavovanie od alkoholu detoxikáciou ležali v sieťových posteliach, ostatní nepríčetne chodili okolo mňa. Zamrežovane okná, kamerový systém a strach
o moje zdravie, prebudili vo mne silný pud
sebazáchovy. Tak rýchlo som nevytriezvel
nikdy v živote. Konečne po uvoľnení miesta
som sa dostal po týždni na otvorené oddelenie medzi pacientov, ktorí mali za sebou
veľké množstvo recidívy a ústavných lieče-

miesta, na ktorom spolupracovali členovia
KMMP s poslancom Matejom Fabšíkom,
základnými školami a športovými oddielmi. Počas doobedia sa uskutočnili ﬁnálové
zápasy ZŠ vo ﬂorbale na umelo vybudovanom ihrisku. Poobede bolo toto športovisko prístupné verejnosti. Tento festival sa
uskutočnil aj na základe prieskumu o potrebách detí a mládeže v projekte „Povedz
nám to“. Na svetový deň hlavolamov sme
sa stretli v klubovni a spolu sme si potrápili mozgové závity logickými hrami. Na deň
hamakov sme sa vydali do prírody a spolu s mladými sme relaxovali na čerstvom
vzduchu. Poslanci KMMP navrhli, že Deň
mládeže by sme mohli osláviť športom.
Viac ako 10 mladých ľudí spolu športovali.
Takýmito aktivitami chceme dávať priestor
na bezpečné trávenie voľného času. Ako
jedna z mála organizácií, či inštitúcií
na Slovensku sme sa zapojili do projektu
Brain & Breakfast na tému Hodnotový leadership. Aj takto sme mohli zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve. V nedeľu 25. augusta sme usporiadali ďalší ročník Dňa bublín.
Spestrili sme všetkým tento deň a zabublinovali mesto.
Bc. Matúš Maljar

ní. Každý druhý prišiel o všetko. Preč bola
práca, rodina, strecha nad hlavou a niektorí
sa dostali kvôli nekontrolovateľnému pitiu
do výkonu trestu odňatia slobody. Aké som
mal šťastie, že ma takéto veci obišli. Vďaka Bohu, že som sa po veľmi krátkej dobe
dostal z toho pekla na zemi. Bola to hrozná skúsenosť. S veľkým odhodlaním som
sa pustil v ústave do boja s touto drogou,
ktorá, ako aj ostatné, nemajú s nikým zľutovanie. Využívam všetky znalosti a prostriedky na boj proti alkoholu, proti jeho
démonickej sile, ako aj proti ostatným drogám, aby som sa už nikdy neocitol v drogovom zajatí. Nech som výstražným vzorom
pre tých, ktorí sa rútia do otroctva.
Zo života členov AK KYSUCA KNM
spracoval Palo Hrubý, predseda klubu.
Stretnutia AK KYSUCA sa konajú každý
utorok o 16,00 hod. v CVČ sv. Jakuba.
Každý, kto má problém so závislosťou, je
vítaný.
„Život je krásny,
ak urobíš niečo dobré a spravodlivé“
Fiodor Michajlovič Dostojevskij
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SÚ OBEDY ZADARMO
NAOZAJ ZADARMO?
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR dňa 15. 4. 2019 vydalo nové
Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín s účinnosťou od 1. 9. 2019.
Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení
školského stravovania.
Podľa § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka uhrádza výšku ﬁnančného príspevku
na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak
určí zriaďovateľ.

V zmysle § 142a školského zákona zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného
zástupcu dieťaťa v zariadení školského
stravovania o dotáciu poskytnutú podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ďalej len „zákona o dotáciách“)
a školského zákona.
Všetky tieto vyššie uvedené skutočnosti
boli zapracované do nového Všeobecne
záväzného nariadenia č. 5 / 2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM, prijatého na zasadnutí
MsZ 13. 6. 2019 na základe návrhov vedúcich zariadení školského stravovania. Jeho
účinnosť je od 1. 9. 2019. Aké platby zaplatia rodičia za školské stravovanie podľa
nového VZN:
S účinnosťou od 1. 9. 2019 majú všetky
školské jedálne v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM podľa VZN č. 5/2019 určené
druhé ﬁnančné pásmo na nákup potravín
na jedno jedlo. Dotácia 1,20 € z Ministerstva práce SVaR (ďalej len dotácia) sa poskytuje iba deťom predškolákom a deťom
od 2 – 5 rokov žijúcim v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
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ktorej príjem je vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo
stravu. Všetci ostatní nemajú nárok na dotáciu .
Platby bez poskytnutej dotácie výške
1,20 € sú nasledovné:
Materská škola:
desiata: 0,36 € + obed: 0,85 € + olovrant: 0,24 € = spolu 1,45 + 0,10 € – režijné náklady
celková výsledná suma za stravné je
1,55 €
Celková úhrada v MŠ s účinnosťou
od 1. 9. 2019 s poskytnutou dotáciou
1,20 pre dieťa predškoláka + dieťa v hmotnej núdzi , príp. živ. min. je: 0,35 € – tento
doplatok zaplatí rodič za poskytnutú
dennú stravnú jednotku.
S účinnosťou od 1. 9. 2019 majú všetky
školské jedálne v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
KNM podľa VZN č. 5/2019 určené druhé
ﬁnančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo na 1. a 2. stupni. Platby bez poskytnutej dotácie vo výške 1,20 € sú nasledovné:
1. stupeň – obed: 1,15 € + 0,10 € – režijné náklady = spolu 1,25 €
2. stupeň – obed: 1,23 € + 0,10 € – režijné náklady = spolu 1,33 €
Celková úhrada jedného obeda s účinnosťou od 1. 9. 2019 s poskytnutou dotáciou 1,20:
– žiaci 1. stupeň 0,10 € tento doplatok
zaplatí rodič za režijné náklady
– žiaci 2. stupňa – 0,13 € tento doplatok
zaplatí rodič za jeden odobratý obed.
Obedy zadarmo majú aj odvrátenú časť, sú
to problémy, ktoré musia samosprávy riešiť
s materiálno-technickým vybavením zariadení a podľa počtu prihlásených žiakov aj
s personálnym zabezpečením pracovníkov
v školskej jedálni. Pre vedenia škôl vznikne
ďalšia súvisiaca povinnosť, ako organizačne zabezpečiť, aby si mohla školská jedáleň
sledovať, ktorí žiaci sú na vyučovaní a ktorí
sa skutočne odstravovali, lebo podmienkou
poskytnutia dotácie 1,20 € je účasť žiaka
na vyučovaní minimálne jednu vyučovaciu
hodinu a aj odobratý obed. Preto je nutné,
ak dieťa nepríde do školy, aby ho rodič odhlásil zo stravy.
Môže sa stať prípad, keď žiak príde ráno
do školy, no bude mu nevoľno po druhej hodine, odíde a obed si neodoberie. V tomto prípade mu nebude poskytnutá dotácia.
Ale ak si obed odoberie, dotácia sa mu poskytne, lebo boli splnené obe podmienky
na dotáciu. V prvý deň choroby dieťaťa je
možné včas neodhlásenú stravu odobrať
do obedára v čase od 11.00 – 11.20 hod.,

vtedy rodič uhrádza plnú výšku príspevku
na stravovanie. Z uvedeného dôvodu bola
zavedená jednotná zálohová platba
na všetkých školách vo výške 25 €, ktorú jednorazovo zaplatí každý zákonný zástupca žiaka. Platby za neodobraté obedy,
prípadne za nedodržanie podmienok dotácie na stravu sa budú následne odrátavať
zo zálohovej platby.
Pretože štátna dotácia 1,20 € nepostačuje
kryť poplatky za úhradu vo výške nákladov
na nákup potravín a režijné náklady rodič
bude musieť doplácať napr.:
v MŠ
– za kompletne odobratú stravu za 20 dní
doplatí: 20 × 0,35 =7,00 €
v ZŠ:
– 1. stupeň napríklad za 20 obedov doplatí:
20 × 0,10 € = 2,00 €
– 2. stupeň napríklad za 20 obedov doplatí:
20 × 0,13 € = 2,60 €
Preto obedy zadarmo nie sú zadarmo.
Ako poslednú informáciu uvediem informáciu o diétnom stravovaní, dotácia 1,20 €
bude vyplatená rodičovi na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného dieťaťu/
žiakovi lekárom špecialistom, ako je napr.
gastroenterológ, diabetológ, imunológ
a pod. a vypísaného zápisného lístka v škole na osobitné stravovanie donáškou.
O všetkých podmienkach poskytovania
školského stravovania budú rodičia informovaní na web. sídlach, ako aj na informačných tabuliach škôl. Každý rodič musí pri
prihlasovaní žiaka/dieťaťa na školské stravovanie vypísať zápisný lístok na školské
stravovanie, následne bude hromadným
spôsobom riaditeľom školy vydané rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka na školské stravovanie. V zápisnom lístku budú uvedené
všetky podmienky poskytovania školského
stravovania, súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj podmienky organizácie
režimu stravovania a podmienky úhrady
nákladov za stravovanie.
V závere je potrebné upozorniť rodiča, aby
sledoval či jeho dieťa sa nielen zúčastňuje
školského vyučovania, ale aj stravu odoberá, rodič má zodpovednosť za prihlasovanie
a odhlasovanie svojho dieťaťa zo školského
stravovania.
I napriek všetkým vyššie uvedeným problémom veríme, že zodpovední zamestnanci za školské stravovanie vzájomnou
spoluprácou zriaďovateľa a vedení škôl zabezpečia nerušený chod školských jedální
v našich materských a základných školách
a hlavne spokojnosť stravníkov a ich zákonných zástupcov.
referát školstva a školský úrad
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SPOMIENKY
Dňa 2. 9. 2019 uplynulo 17 rokov, odkedy nás
opustil náš otec
Ľubomír ŠKOLNÍK
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 12. 9. 2019 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
dedka
Dušana HORÁKA
S láskou spomínajú manželka, synovia,
nevesta a vnuci.
Už iba s tichou spomienkou k jej hrobu
chodíme,
pri plameni sviečky sa za ňu modlíme.
Dňa 17. 9. si pripomenieme smutné druhé
výročie, kedy nás opustila naša milovaná
manželka, mama a babka
Lívia URBÁNKOVÁ
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manžel,
dcéra Xénia s rodinou a syn Patrik.
Dňa 12. 9. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná mamička,
babka, prababka
Štefánia MURČÍKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou spomína syn Milan s rodinou.
Čas plynie, nevráti, čo nám vzal,
ostali spomienky, bolesť v srdci a žiaľ.
Dňa 14. 9. 2019 si pripomenieme 8. výročie
úmrtia môjho manžela, otca, dedka
a pradedka
Jozefa MIHÁLIKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, syn Jozef
s družkou Ivetkou, dcéry Janka, Mariannka
s rodinou, vnučky Veronika, Laurika, vnúčik
Alex a malý pravnúčik Jakubko.
Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať,
tá rana stále bolí
a zabudnúť na Teba nám nedovolí.
Dňa 9. 9. 2019 si pripomenieme 1. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, tatina
a syna
Robka HORVÁTA z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomínajú manželka s deťmi
a ostatná rodina.

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda,
to si Ty, otec náš, a pozeráš na nás z neba.
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď našim anjelom, na Zemi nás chráň.
Hoci si odišiel, nie si medzi nami,
navždy si ostal v srdciach tých, čo Ťa vrúcne
milovali.
Dňa 11. 8. by bol oslávil svoje jubileum
60 rokov náš ocko
Ján JURAŠ
Posielame mu do nebíčka pozdrav zo srdiečka.
18. 8. boli 4 roky, čo nás navždy opustil.
S tou najväčšou láskou a úctou na Teba
spomínajú dcéra Bronka, syn Róbert
s rodinami, manželka, milovaná mamička,
sestry Janka a Ľubka s rodinami. Vnukovia
Tobiasko, Dominik, vnučka Vaneska posielajú
dedkovi do nebíčka pusinky.

Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si žiť,
ale osud to tak zariadil, že si nás navždy musel
opustiť.
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 2. 9. 2019 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starého otca
Jozefa MARTINCA
S láskou spomína manželka s rodinou.

Prestalo srdiečko tĺcť,
prestali sa ústa smiať,
budeme, synček drahý, stále na Teba spomínať.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, prázdny domov
a spomienky nám zanechal.
Tá rana stále bolí, zabudnúť nám nedovolí.
Ani po čase bolesť neutícha
a slza v oku nevysychá.
Dňa 26. 9. 2019 bude tomu 8 rokov, čo zomrel
náš syn, brat
Jozef TULEC z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a láskou spomína mama, otec, sestra
Monika s rodinou a teta Zuzka s rodinou.

Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné
na svete,
keď Ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.
Dňa 18. 9. 2019 si pripomíname 3. výročie
úmrtia našej mamy a babky
Zdenky CHORVÁTOVEJ
S láskou spomínajú dcéry s vnúčatami.

Zvesti
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Zostali spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu rodiny.
Dňa 26. 9. 2019 si pripomíname 2. výročie
úmrtia
Anny JAROŠOVEJ
S láskou spomína manžel, syn, dve dcéry
a vnúčatá.

POĎAKOVANIE
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že
dňa 22. 7. 2019 nás navždy opustil vo veku
79 rokov môj milovaný manžel, tatinko,
dedko, brat, švagor a krstný otec
František ČAMBAL
Úprimne ďakujeme príbuzným a známym,
susedom, kamarátom, futbalistom,
funkcionárom, pánovi farárovi, veľká vďaka
dekanovi Pavlovi Špitovi, organistovi,
speváčke, huslistke a obzvlášť vďaka pani
Bielešovej a pohrebnej službe.
S úctou a vďakou manželka Jojka, deti Jojka,
Ferko, Mária s rodinami, vnúčatá Tiborko
a Barborka s priateľmi.

Dňa 22. 9. 2019 si pripomenieme 20. výročie
úmrtia našej mamy, babky a prababky
Margity PLEŠKOVEJ
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 26. 8. 2019 sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás opustil náš drahý manžel,
otec, dedko
Eduard KRÁLIK
Venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti.

Jej duša je v nebi,
jej úsmev v našom srdci.
Už ju nestretneme
a predsa je tu stále s nami.
Dňa 10. septembra 2019 uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustila
Mária MARTIKÁNOVÁ, rod. Svrčková
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
na ňu nezabudli.
S láskou spomína celá rodina.

OPUSTILI NÁS

Magdaléna SCHILLEROVÁ
Štefan FROLO
František ČAMBAL
Viera NOVOTNÁ
Jarmila MIKUNDOVÁ
Vilma BOČEJOVÁ
Zdenek KUBÁNEK
Zuzana KÁČERÍKOVÁ
Valér VENDRINSKÝ
Stanislav GUZMA
Ján KVIETEK

Zvesti

94 rokov
50 rokov
79 rokov
90 rokov
65 rokov
80 rokov
61 rokov
85 rokov
91 rokov
53 rokov
69 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI

Roman Mužík a Diana Adámková
Lukáš Tichý a Michaela Škoríková
Michal Kmeť a Nikola Hrubá
Tomáš Zluky a Lenka Masárová
Peter Buček a Monika Phanová
Ján Kamenár a Alžbeta Moravcová
Miroslav Karas a Monika Padyšáková
Lukáš Kaco a Júlia Konáriková

Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 15. 8. 2019 sme si pripomenuli nedožité
40. narodeniny a 18. 9. 2019 si pripomenieme
3. smutné výročie, čo nás opustil náš milovaný
Jaroslav VLČEK z Budatínskej Lehoty
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina.
Aj keď už nie si medzi nami,
v spomienkach si večný, lebo žiješ v našich
srdciach.
10. augusta sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia milovaného manžela, starostlivého
otca, drahého starkého
Miroslava BEREŠÍKA
Dňa 21. 9. 2019 by sa bol dožil 68 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím,
spomienku.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 3. septembra si pripomíname nedožité
90. narodeniny našej mamy
Gertrúdy HACEKOVEJ,
ktorá nás opustila pred 4 rokmi.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Dcéra a synovia s rodinami.

NARODENIE DETÍ
Agáta Závacká, Patrik Šefar, Martin Popadiak

INZERCIA
 Piváreň TEMPO PUB na Námestí slobody v KNM príjme
čašníka/čku. Kontakt: 0918/660 806 (po 10. hodine)
 Doučím matematiku, angličtinu. Kontakt 0909/113 523.
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Správne znenie tajničky z čísla 8/2019 znie:
„… nemajú radi neustály úsmev“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Antónia Jakubíková,
Sládkovičova 1224/45, KNM – 6,00 €,
2. Zuzana Berešíková, Dolný Vadičov 67, KNM – 5,00 €, 3. Ivetka Bučková,
nut, Iža,
til, Akak,
abaka,
iroko
skríkni
(kniž.)

urobilo

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 9/2019 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Re-

autor
napĺňajú
ruténium
krížovky:
vedro
vodný vták
naša obec priezračne
(zn.)
Jaroslav
vodou
Jablonský
mrazená
pochúťka
lekárska
potreba

ferát bytový a podnikateľskej činnosti,
č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM,
najneskôr do 20. 9. 2019.

tiež

orech,
po
anglicky

zhotovil
šitím

kilogram
(hovor.)

pohyb
kyvadla

sťa

1. časť
tajničky
obyvateľ
Kuvajtu
Adam
(dom.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

redakčná
rada
(skr.)

ľadovcový
nános
zľava
z ceny
opotrebenie trením
sídlo v Kamerune

japonská
lovkyňa
perál

Letecké
opravovne
chyba
ryžová
pálenka
orgán
zraku

číra
tekutina

manilské
konope

tropické
drevo

óh

popevok

2. časť
tajničky

osobné
zámeno

samec
sliepky

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



predložka

Seneca: Častejšie … dokončenie v tajničke krížovky

9


DOPLŇOVAČKA PRE DETI

9

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 8/2019 znie: „avengers“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Simonka Strašíková,
Clementisova 1350, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod.
do 17.00 hod., najneskôr do 31. 8. 2019. Jedno z detí, ktoré pošle
správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu:
Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 9. 2019,
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. Dotieravý hmyz.
2. Dojnica.
3. Samec kačky.
4. Knižka.
5. Austrálsky vačkovec.
6. Kút (zdrob.).
7. Plod kokosovníka.
8. Prvky chôdze.

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.

Zvesti
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Počas posledného júlového víkendu sa
v Dubnici nad Váhom konali majstrovstvá
Slovenska mužov a žien. Záverečnou disciplínou sobotňajšieho programu bol beh mužov
na 5 000 m. Na štart sa postavili
najlepší slovenskí bežci na tejto
trati: T. Sahajda, P. Ďurec, J. Urban
(chýbal len J. Pelikán). Medzi nich
patrí aj náš Jozef Bubeník. Jozef od začiatku bežal na treťom
mieste (Sahajda a Ďurec sa hneď
po štarte odpútali od ostatných)

a ťahal za sebou M. Mojžiša a M. Hladíka.
Na prvých troch kilometroch udržiaval rov-

DOLNOKYSUCKÁ SPOMIENKOVÁ PÄŤDESIATKA
9. ročník tejto akcie sa uskutočnil v sobotu
3. 8. 2019 ako spomienka na priateľov – turistov, ktorí už nie sú medzi nami, ale robia
nám anjelov strážnych pri našich potulkách
po prírode. Trasa tejto XXL túry prechádza-

la pohorím Javorníkov a Kysuckej vrchoviny. Štart bol ráno o 6,00 hod. zo železničnej stanice KNM smerom do Škorčia, cez
Tábor do Nesluše, na Rudinskú cez Čambalov, Tarabov, potom cez Závršie, ponad

PRÍPRAVA
NA MAJSTROVSTVÁ

Lalinok, do Považského Chlmca, Budatína,
kde nás čakala prvá občerstvovačka (guľáš
„U Gusta“) na 27. km. Ďalej sme smerovali na Dubeň, Zástranie, pod Kučerovku, ku
kaplnke nad Kotrčinou Lúčkou do Horného Vadičova ku Bizičke, kde v Pizzerii Lívia
nás čakala druhá občerstvovačka (chlieb
s domácou oškvarkovou masťou a cibuľou).
Odtiaľto smer Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Radoľa a KNM, kde nás čakala tretia
občerstvovačka v rýchlom občerstvení Zásek na námestí (chlieb, klobása a pivo).
Trasa merala 51 km s prevýšením 1 380 m.
Akcie sa zúčastnili: D. Šrenkel, M. Jakubiková, Ľ. Kubánek, Ľ. Galvánek, B. Galvánek, Z. Pekarková, S. Lisková, V. Vlček,
P. Virdzek, P. Gašinec, J. Janačík, E. Kučeriková, F. Žabka, J. Mikovčák a E. Kameňovský – na bicykli – 27 km. Všetkým gratulujeme k ich fantastickému výkonu a veríme,
že sa opäť o rok stretneme na 10. ročníku.
Už teraz pozývam aj ostatných záujemcov
o pohyb po krásnych kysuckých kopcoch
a dolinách na overenie si svojej fyzickej
a psychickej zdatnosti.
T. Bráciník
ľaní pretekári, ktorí, dúfame, tento rok
už dosiahnu na niektorú z individuálnych
medailí. V českých farbách sa ešte predstaví Zuzana Kuriaková (manželka Jakuba),
ktorá je tiež členka nášho klubu. Keďže
súčasťou majstrovstiev sú aj veteránske
kategórie, aj tu máme zastúpenie v podobe
trénera Jána Košuta, ktorý nastúpi v kategórii M50.
Naša majsterka sveta Jana Macinská štartovať nebude pre materské povinnosti (syn
Leonard). Na majstrovstvách Európy sa pobežia až 4 preteky – šprint, foxoring a dva
klasiky, pretekať sa bude v nadmorskej výške 1 400 m, tak očakávame náročný týždeň!
Bežcom držíme palce a v nasledujúcom vydaní Zvestí KNM vás budeme informovať
o výsledkoch.
FOX

Na začiatku septembra sa v Slovinsku
vo vysokohorskom stredisku ROGLA uskutočnia 22. majstrovstvá Európy v rádio
orientačnom behu. Do nominácie SR sa dostali aj členovia ROB klubu KYSUCA, n. o.
Medzi ženami nás bude reprezentovať dlhoročná úspešná reprezentantka Katarína
Košutová. Po prvýkrát okúsi atmosféru veľkých pretekov aj juniorka Terézia Kuriaková. Tak, ako od Kataríny, tak aj od Terézie
opäť očakávame, že budú bojovať o medailové priečky, veď Katarína je dvojnásobná
vicemajsterka sveta a majsterka Európy
a Terézia je dorastenecká majsterka sveta z minulého roku. Medzi mužmi máme
tiež zastúpenie, a to Jakubom Kuriakom
a Martinom Košutom. Obaja sú už ostrie-

Zvesti

nomerné trojminútové tempo, v štvrtom
kilometri mierne spomalil. Niekoľko desiatok metrov pred začiatkom záverečného
kiláku ho vystriedal Mojžiš, ktorého Jozef
250 metrov pred cieľom predbehol a v záverečnom ﬁniši udržal tretie miesto. Jozef
dosiahol čas 15:00,76 a ak by ho súperi
v priebehu pretekov vystriedali, pätnásťminútová hranica mohla padnúť. Jožkovi Bubeníkovi k druhej medaile z M-SR v tomto
roku (v hale bronz na 3 000 m) gratulujeme.
Už na druhý deň Jozef Bubeník potvrdil svoje
bežecké kvality. V behu na 1 500 m dobehol
v čase 4:00,34 na výbornom štvrtom mieste.
Mgr. Milan Slivka
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JOZEF BUBENÍK S MEDAILOU Z MAJSTROVSKEJ PÄŤTISÍCKY
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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 / Mládežnícka klubovňa, YC-čko: lukas@sytev.com, 0910 489 591

1. 9. 2019
Primátorský výstup
12. ročník výstupu na Holý vrch.

KULTÚRNE SPEKTRUM

2. 9. – 31. 10. 2019
ZŠ Dolinský potok, ZŠ Clementisova
Nábor na judo
Nábor sa bude konať na tréningoch v telocvičniach.
ZŠ Clementisova: PO a ŠT 18.00 – 19.30 h.
ZŠ Dolinský potok: UT a ŠT 15.00 – 16.30 h.
Privítame všetkých chlapcov a dievčatá vo veku
od 6 do 12 rokov.
Kontakt: 0903/778 107, thorn@judosan.sk.
2. – 27. 9. 2019
Mestská športová hala
Nábor na hádzanú
Hádzanársky klub príjme do svojich radov nových malých hádzanárov vo veku od 5 – 13 rokov. Príď sa pozrieť na tréningy, budú sa konať pondelok, streda, piatok:
prípravka od 15.00 – 16.00 h.; mladší žiaci
16.00 – 17.30 h.; starší žiaci 17,30 – 19,00 h.
kontakt: handball.knm@gmail.com,
0907/880 743
2. 9. 2019 - 29. 5. 2020
Mestská knižnica KNM
Čítame o sto 6
Súťaž tried všetkých ZŠ. Každý žiak získa bod
za návštevu knižnice, účasť v súťaži alebo
za návštevu s celou triedou. Najlepšiu triedu
čaká odmena.
4. a 11. 9. 2019, 16.00 h.
zrkadlová sála domu kultúry
Nábor do skupiny Terra
Chceš tancovať? Pridaj sa k tanečníkom skupiny Terra.
Kontakt: 0915/821 909
5. – 26. 9. 2019, 17.00 h.
YC-čko Mládežnícka klubovňa
Herné štvrtky
Každý štvrtok môžeš prísť si zahrať stolné
hry so svojimi rovesníkmi a pomôcť dobrovoľníctvom autistickým deťom.
6 – 27. 9. 2019, 20.00 h.
pri pomníku vyhorenia mesta
Letné kino
Každý piatok premietanie ﬁlmov slovenskej,
českej a svetovej produkcie pod holým nebom
(v prípade nepriaznivého počasia v dome kultúry): 6. 9. – Manžel na hodinu; 13. 9. – Focus;
20. 9. – Kandidát; 27. 9. – Lada svetom

9. 9. 2019, 18.00 h.
Žltý dom na námestí, 1. poschodie
Nábor mažoretky Dreams
Mažoretky Dreams pri CVČ KNM príjmu
nové dievčatá vo veku od 4–8 rokov.
kontakt: dreamsknm@gmail.com,
0907/824 491
15. 9. 2019
Západné Tatry
Turistika na Brestovú, Salatín, Skriniarky
a Pachoľa.
15. 9. 2019
Dubie
Deň Dubia
Program:
sobota večer: premietanie ﬁlmu
nedeľa ráno: športový turnaj
14.00 h. – sv. Omša
15.00 h. – dožinky – výstava úrody Dubanov
sprievodný program: 350. výročie kováčstva
v KNM (ukážky žiakov SOUs a výstava) a vystúpenia súborov MKŠS
16. 9. 2019, 19.30 h.
Dom kultúry KNM
Čo sa sníva trpaslíkom
Radošinské naivné divadlo pozýva na predstavenie: Dosť smutná komédia či správa
o výskyte trpaslíkov od Stanislava Štepku.
16. – 20. 9. 2019
YC-čko Mládežnícka klubovňa
Týždeň dobrovoľníctva
Zapoj sa spolu s nami do kampane Upracme si
Slovensko a pomôž nám upratať naše mesto.
Taktiež sa budú maľovať energobloky, upratovať židovský cintorín. Počas tohto týždňa je
pripravený aj ﬁlm na tému dobrovoľníctva,
po ktorom sa uskutoční diskusia.
16. – 20. 9. 2019
Európsky týždeň mobility – fotosúťaž
Cestuješ do školy či práce autom? Vymeň
ich za bicykel, kolobežku alebo iný dopravný
prostriedok a zapoj sa do fotosúťaže a zdieľaj
svoju foto s #bezpecneknm na instagrame či
facebooku. Najoriginálnejšie fotograﬁe budú
odmenené!
16. – 20. 9. 2019, 9.00–18.00 h.
Mestská knižnica KNM
Pomôž svojej knižnici – Týždeň dobrovoľníctva
Pomôž knižnici po rekonštrukcii vykurovania
s ukladaním kníh či utieraním prachu z regálov.

16. – 20. 9. 2019, 9.00 – 18.00 h.
Mestská knižnica KNM
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Podujatie s podnázvom Ikony. Prednášky
na tému Ikony architektúry, sochárstva či
maliarstva. Podujatie bude ukončené v piatok
20. 9. o 10.00 hod. prednáškou pracovníka Kysuckého múzea v Čadci o ikone architektúry
z KNM – Dr. Ing. Jozefovi Harvančíkovi.
Kontakt: 041/421 27 32, 0918/569 193
16. 9. – 29. 10. 2019
Kaštieľ Radoľa
Svet fantázie inými rukami
IX. ročník putovnej výstavy, prezentujúcej
tvorbu ručných prác klientov zo zariadení sociálnych služieb.
17. 9. 2019
YC-čko Mládežnícka klubovňa
DOD v SYTEV-e
OZ SYTEV oslavuje 4. výročie, a preto pre vás
pripravilo Deň otvorených dverí.
18. 9. 2019, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Nové kurzy spoločenského tanca
Pre mládež i dospelých. Naučíte sa 10 tancov:
waltz, valčík, chacha, jive, salsa, blues a pod.
Kontakt: bohun.michal@gmail.com, 0915/032 392
21. 9. 2019, 8.00 h.
ihrisko na sídlisku kamence
9. najlepší kysucký guláš Jožka Mičuru
Súťaž vo varení gulášu. Bohatý kultúrny
program a veselica. Podrobné pravidlá na webovej stránke mesta.
22. 9. 2019
Deň športu pre rodiny s deťmi
Ostré/Straník, deň športu pre rodiny s deťmi.
23. – 27. 9. 2019, 15.00 h.
YC-čko Mládežnícka klubovňa
Európsky týždeň športu – Bumper Ball
Poď si spolu s nami zašportovať. Bumper ball
je nový populárny druh športu.
27. – 29. 9. 2019
Kino Kysuca
Okresná výstava zvierat
Výstava pre verejnosť otvorená: piatok
14.00 – 18.00 h., sobota 8.00 – 18.00 h., nedeľa 8.00 – 14.00 h.
Vyhodnotenie výstavy v nedeľu o 14.00 h.
za prítomnosti primátora. Počas výstavy bude
zabezpečené občerstvenie a tiež predaj zvierat.

7. – 8. 9. 2019
Vysoké Tatry
Prechod sedlami, Téryho chata.

28. 9. 2019
Kysucké Beskydy
Pomoc značkárom.

8. 9. 2019
Letný prechod
42. /22. ročník prechodu Kysuckou vrchovinou

29. 9. 2019
Veľká Fatra
Túra na Kútnikov kopec.
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