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ValérVendrinský

Florbalistky vyhrali
prvú ligu
Priemerný vek hráčok florbalového
družstva žien z KNM je menej ako 16 rokov. Sú to vynikajúce hráčky po technickej aj kondičnej stránke a napriek
tomuto vekovému handicapu vyhrali
prvú ligu a postúpili do extraligy. Ako
povedal ich tréner Mgr. Michal Vlček,
je to krásny úspech, avšak extraligové
hráčky by mal byť ženy, lebo táto súťaž je oveľa náročnejšia najmä po fyzickej stránke dievčatá musia jednoducho
dospieť, a tak sa rozhodol, že naše dievčatá v tejto lige tento rok hrať nebudú.
Ako najväčší tohtoročný úspech však
považuje obhájenie 3. miesta v dorasteneckej súťaži. Florbalistky hrali náročné
zápasy s tímami, ktoré hrajú aj v extralige,
a preto vie, že 3. miesto je v tejto náročnej konkurencii nádherným a zaslúženým
úspechom.

pokračovanie na str. 7

Zvesti

Vybudovali novú
triedu
Za všetko, čo viem, vďačím materskej
škole… taký je názov knihy od amerického spisovateľa Roberta Fulghuma.
A nie je náhodný. Čo všetko materská
škola dáva deťom? V čom sa jej vplyv
prejaví? Čo všetko sa v tomto veku
s dieťaťom a s jeho okolím deje? Vedia to pani učiteľky, vidia a oceňujú to
predovšetkým samotní rodičia, ktorým sa chcem touto cestou úprimne
poďakovať za otvorenú a prínosnú komunikáciu, za porozumenie, za účasť
na celoškolských aktivitách, otvorených hodinách, za materiálnu pomoc
a ústretovú spoluprácu v prospech ich
detí.
V súvislosti s úspešným ukončením
školského roka a ukončením prázdninovej činnosti na Materskej škole
Ulica 9. mája v KNM chcem vyjadriť
poďakovanie riaditeľom 3 základných
škôl v KNM, ZUŠ, mestskej knižnici,
Krajskej hvezdárni a CVČ za odborné
a flexibilné spolupodieľanie sa na našich tematických projektoch rôzneho
zamerania. Oceňujem a ďakujem za
spoluprácu MKŠS za programy a sponzorstvo, Policajnému zboru v KNM,
Mestskej polícií a Hasičskej stanici

pokračovanie na str. 4
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Námestie patrilo
streetballu
V poslednú júnovú sobotu patrilo Námestie slobody 4. ročníku Čuhárského
Streetballu. Na turnaj sa prihlásilo rekordných 50 tímov. Súčasťou turnaja
boli dve sprievodné súťaže jednotlivcov.
V streľbe trestných hodov sa najviac
darilo Lucke Mozoľovej. Najpresnejšiu
ruku pri streľbe spoza trojkového oblúka mal Michal Podhorský. Štartovné
z oboch týchto súťaží bolo venované Lige
proti rakovine Žilina.
Záverečné zápasy o medaile priniesli pre
divákov neskutočné okamihy, výsledky
sú zverejnené na webovej stránke mesta.
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
Dňa 10. júla tohto roku prebehlo mimoriadne
rokovanie Mestského zastupiteľstva v KNM.
V programe tohto rokovania boli dôležité dva
body.
Prvým z nich bolo schválenie koncesnej zmluvy na dostavbu rozostavaného areálu plavárne
a jeho prevádzkovanie na športovo-rekreačné
účely. Tomuto procesu predchádzalo najskôr
vyhlásenie výberového konania a schválenie
súťažných podmienok v mestskom zastupiteľstve. Základom súťažných podmienok pre
budúcich záujemcov o investovanie bolo akceptovanie budúceho vzťahu s mestom formou
koncesnej zmluvy. V zmysle koncesnej zmluvy
investovaný majetok záujemcu - koncesionára
sa stáva majetkom mesta. Ako protihodnotu
za investovaný majetok získa koncesionár právo majetok užívať a brať z neho úžitky po dobu
50 rokov. Počas celej doby sa musí starať o jeho
údržbu a zabezpečovať prevádzku na dohodnuté účely bez prerušenia.
Do súťaže sa prihlásila firma GF park s. r. o. so
sídlom v KNM. Zástupcovia tejto firmy už pri
vyhodnocovaní tejto súťaže informovali členov
výberovej komisie menovanej mestským zastupiteľstvom o svojom zámere a neskôr tento
zámer odprezentovali na riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva, dňa 12. 6. tohto
roku. Ich návrh bol mestským zastupiteľstvom
akceptovaný, schválenie samotnej zmluvy bolo

však odložené, aby bolo možné čo najpresnejšie zadefinovať jednotlivé ustanovenia zmluvy,
aby v nej boli zapracované všetky známe okolnosti, ku ktorým môže pri výstavbe a v samotnom prevádzkovaní objektu dôjsť, nakoľko
zmluva sa uzatvára na dobu 50 rokov. Budova,
ktorá stojí a chátra, nie je plavecký bazén, ten
mal byť vybudovaný ako jej prístavba. Všetci
vieme, že je nemysliteľné v našom meste pre
vysoké náklady prevádzkovať krytú plaváreň
v jej pôvodnej podobe. V zmysle požiadavky
mesta, ktorá je zakomponovaná v koncesnej
zmluve, sa však koncesionár zaväzuje postaviť
vonkajšie kúpalisko a podľa vyjadrenia konateľov bude voda v ňom temperovaná prírodnou
technológiou, čo predĺži dobu jeho využívania.
Okrem kúpaliska sa podľa predloženej štúdie
tiež počíta s vybudovaním ihriska na plážový
volejbal, s basketbalovým ihriskom, skate-parkom, lanovým parkom či s lezeckou stenou
a samozrejme i s detským ihriskom. Koncesionár sa podľa zmluvy zaväzuje na vlastné
náklady zrealizovať predmetnú dostavbu do
troch rokov od účinnosti zmluvy, pričom musí
začať s dostavbou existujúcej budovy a následne vybudovať spomínané vonkajšie kúpalisko.
Doba začne plynúť po nadobudnutí účinnosti
rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením a stavebného povolenia. Treba pripomenúť, že koncesionár bude povinný objekt, teda

rozostavanú budovu a novopostavené objekty,
využívať výlučne len na športovo–rekreačný
charakter a služby s tým spojené.
V druhom bode rokovania mestského zastupiteľstva sa schválilo riešenie nepriaznivej
dopravnej situácie v areáli Polikliniky v KNM.
Na zasadnutí bolo schválené vybudovanie jednosmernej obslužnej komunikácie, ktorá bude
ústiť na miestnej komunikácii Ul. Komenského. Súčasne bolo schválené aj vybudovanie
spevnených plôch na parkovanie motorových
vozidiel na pozemkoch mesta. Pre doriešenie
situácie v areáli bude potrebné parkoviská stavať aj na pozemkoch VÚC. V súčasnosti sme
požiadali vedenie VÚC o prejednanie navrhnutého riešenia s cieľom, aby zahrnulo riešenie
do svojho investičného plánu. Uvedené opatrenie výrazne napomôže dopravnej prejazdnosti
motorových vozidiel, ako i bezpečnosti pohybu
osôb medzi objektmi polikliniky.

Vandalizmus v našom meste
Je smutné, že každý týždeň sa v našom meste stretneme s rôznymi prejavmi vandalizmu.
Niektorí ľudia si nevážia cudzí majetok, či majetok mesta a nie je im ľúto ničiť zeleň. Len nedávno bolo opätovne nainštalované dopravné
zrkadlo na Kysuckej ulici, pretože niekto ho

zisk neštítil ukradnúť kovový stĺpik či mladé
stromčeky, ktoré si na sídlisku vysadili aktívni
občania. Aj knižná búdka, ktorá má priniesť
čítanie bližšie k ľuďom bola napadnutá vandalmi len pár dní po nainštalovaní.
Nebuďme ľahostajní, všímajme si viac svoje
okolie a pokúsme sa zabrániť takýmto aktivitám.

Rozobratá šmýkačka na Murgašovej ulici

Zničená knižná búdka na Belanského ulici
opakovane poškodzoval. Zrkadlo bolo nerozbitné, a tak svoje dielo vandal dokonal farbou.
Na fotografiách prinášame zopár momentov
z posledných dní, ktoré zobrazujú poškodzovanie zelene a majetku. Niekto sa pre vlastný

Olúpaný strom na
Kamencoch

Polámaný strom na
Kamencoch

Ukradnutý stĺpik na ulici ČSA
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Nahliadnutie do histórie

Dňa 16. augusta si pripomíname smutné
výročie, kedy Kysucké Nové Mesto zachvátil
ničivý požiar. V roku 1904 bolo mimoriadne
teplé leto. Mesto trápili silné horúčavy a inak
tomu nebolo ani v ten osudný utorok. V meste sa práve konal výkladný jarmok. Okolo
11. hodiny zasiahli námestie mračná dymu,
ktoré sa valili z miest, kde mali pri Kysuci
hospodárske budovy obyvatelia Hornej ulice.
Ohniskom požiaru bola stodola Jána Lukáča,
kde sa dvaja chlapci hrali so zápalkami. Keďže
v polovici augusta už bolo po žatve, stodoly
a humná boli plné pokoseného obilia. Ľudia
sa snažili zachrániť svoj majetok, najmä dobytok. Situácia sa však stávala čoraz vážnejšou.
Kombináciou horúceho počasia a veľkého sálavého tepla z požiaru vznikol tepelný vír, ktorý napomáhal rozširovaniu plameňov po celom meste, ba dokonca sa preniesol i na ľavý
breh Kysuce, kde v Budatínskej Lehote zhoreli tri drevené domy. Neskôr boli v Terchovej
nájdené ohorené spisy z mestského domu, čo
vypovedá o sile tohto zvláštneho úkazu.
Z ohniska požiaru na Hornej ulici sa požiar šíril južným smerom, teda nanešťastie z okraja
mesta do jeho centra. Prvá budova, ktorá mu
v tejto časti padla za obeť bol farský kostol
svätého Jakuba. V strešnej konštrukcii prehoreli drevené nosníky, na ktorých boli zavesené
zvony, ktoré pri páde prerazili klenbu. Kostol
bol úplne zničený, rovnako i najcennejšie
predmety z jeho vybavenia: monštrancia a iné
liturgické predmety, oltárny obraz – dar grófa
Suňoga z roku 1714 i staré cechové zástavy.
Spadnuté zvony sa roztavili… Po kostole nasledovala fara a námestie. Radová meštianska
zástavba s podlubím prišla o drevené strechy,
našťastie samotné podlubie, ako jeden z najvzácnejších architektonických prvkov, zostalo zachované, aj keď len ako ohorené ruiny.
Bohužiaľ požiar mal taký rýchly priebeh, že
samotné hasenie bolo nemožné, navyše dve
studne, ktoré boli v tom čase na námestí, boli
zasypané ruinami. Z dnešného pohľadu, keď
sme zvyknutí na vysokú profesionalitu príslušníkov hasičských zborov, až tragikomicky
pôsobí situácia, keď miestnym hasičom zhorela drevená ručná striekačka skôr, ako stihli
rozvinúť hadicové vedenie.

Na pomoc boli povolané hasičské zbory zo Žiliny, Čadce a Veľkej Bytče a vojaci 71. pešieho pluku z Trenčína. Velenia zásahu sa ujal
Ján Moravčík zo žilinského DHZ. Ten správne usúdil, že ďalšiemu šíreniu požiaru zabráni tým, že zlikviduje horľavé látky v smere
jeho postupu. Najhorľavejšími materiálmi
boli strechy s drevenými krovmi a šindľovou krytinou, preto nariadil ich strhávanie.
Toto postihlo i strechu Mariánskeho kostola.
Na samotné hasenie pre nedostatok vody do-

konca použili i kapustnicu. Cez noc obyvatelia
uložili deti do domov svojich spoluobčanov
v Malej Dúbravke (dnes ulica 1. mája), ktorá bola od ohňa ušetrená a sami pokračovali
v krotení živlu. Bohužiaľ ani noc nepriniesla
zlepšenie situácie a zhoreli ďalšie domy. Rovnaká situácia panovala i s nástupom nového
dňa. Vyslobodenie od pokračovania tej hroznej skazy prinieslo až predpoludnie stredy
17. augusta 1904, keď sa náhle vietor obrátil
smerom do poľa a požiar zastavil v tesnej blízkosti Mariánskeho kostola.
Aj keď väčšina občanov mesta statočne bojovala s pohromou, mimoriadnu odvahu prejavili najmä Ján Majerčík – vojak z trenčianskeho pluku, ktorý vyniesol z horiaceho domu päť
detí a mladá žena Piroška Matuškovičová, ktorá vbehla do Mariánskeho kostola, kde si pre
hrozné sálavé teplo nikto netrúfol, a zobrala
odtiaľ monštranciu s cibóriom. Tieto predmety potom zahrabala do hliny na roli v mieste,
kde dnes stojí pamätník k 40. výročiu od vyhorenia mesta (s letopočtami 1904–1944)
v tesnej blízkosti nábrežia Kysuce.
Po dvoch desivých dňoch 16.–17. augusta
1904 prišiel čas bilancovania. Hneď v prvý
deň požiaru zhoreli Veronika Tichá (+62),

Magdaléna Tabačková (+56), Anna Bielková
(+20), Anna Šlopková (+60), Štefan Vendrinský (+5), Mária Kotirová (+6), pod utekajúcimi židovskými občanmi Móricom Weilom
(+71) a jeho dcérou (+?) sa prelomila lavička
a obaja sa vo vriacej vode uvarili! Z 21 ťažko
popálených obyvateľov ďalší štyria neprežili.
Zhorelo 350 domov a zostalo asi 30. Škody
boli vyčíslené na sumu 800 000 vtedajších rakúsko-uhorských korún. V knihe pokrstených
na farskom úrade vykonal vtedajší dekan
Šmída zápis: „Zhorel farský kostol, Sviatosť
oltárna a všetky cenné predmety. Bolo všetko
zničené, znehodnotené. Zhorela fara, škola,
meštiansky dom, colnica, súd, notárstvo, synagóga, školy – slovom všetky významné budovy. V Dolnej ulici zostalo 10 domov a Malá
Dúbravka. Dolný kostol bol tiež z troch strán
zasiahnutý ohňom a podarilo sa ho zachrániť vďaka niektorým ľuďom. Tento deň sa dá
nazvať jeruzalemská tragédia, na ktorú budú
celé generácie spomínať. Boh zavaruj od tejto tragédie.“ Trvalo dlhé roky, kým sa mesto

z tejto apokalypsy spamätalo. K smutnému
výročiu napísal náš kysucký básnik Dlhomír
Poľský báseň Žalostné výročie. To sa už však
nad celou Európou schyľovalo k ďalšiemu
obrovskému požiaru. 28. júla 1914 vypukla
1. svetová vojna…
Mário Janík
Použitá literatúra:
GALVÁNEK, Viliam: Vznik a osídlenie Kysuckého Nového
Mesta, II. časť. In: Kysucké Nové Mesto kedysi a dnes, Kysucké
Nové Mesto: MsNV, 1965. s. 36 – 117.
STRAŇAN, Milan: Kysucké Nové Mesto. Žilina: RUN,2001.
176 s. ISBN 80-968501-0-5

Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva všetkých občanov dňa
17. 8. 2014 na spomienku 110. výročia vyhorenia mesta
O 9.30 hod. sa uskutoční pietna spomienka a kladenie venca pri pomníku na Nábrežnej ulici. V prípade priaznivého počasia sa účastníci presunú v sprievode dychovej hudby Nová Kysučanka a historického požiarneho vozidla Tatra k Mariánskemu kostolu, kde sa
o 10.30 hod. uskutoční sv. omša.
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SPRAVODAJSTVO

110. výročie ohnivého inferna, ktoré navždy zmenilo tvár KNM

i
Dezinfekcia zberných
nádob

Vybudovali novú triedu

SPRAVODAJSTVO

(pokračovanie zo str. 1)
v KNM za účasť na našich celoškolských
podujatiach a akciách. Poďakovanie patrí
pani riaditeľke a zamestnanom Údržby
mesta za sezónne kosenie školského dvora
a vymaľovanie interiéru MŠ, kvetinárstvu
Flormax, zamestnancom obchodu Perla za
sponzorstvo a za poskytnutie ich výkladu
na zviditeľňovanie výtvarných prác našich
detí. Pánovi Mihalcovi z firmy UNIPAL
za dodanie piesku do pieskovísk na školskom dvore. Za odbornú spoluprácu a legislatívny servis v oblasti riadenia a metodiky
poďakovanie patrí vedúcemu Oddelenia
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
v KNM Mgr. Ladislavovi Vendrinskému.
Riaditeľstvo MŠ vyzdvihuje a ďakuje za ústretovú spoluprácu zriaďovateľovi, a to primátorovi mesta Ing. Janovi Hartelovi, zástupkyni
primátora Ing. Jane Svrčkovej a prednostovi MsÚ JUDr. Ľubomírovi Ježovi, ďalej
tiež oddeleniam: finančnému, právnemu
a investičnému, ktoré sa spolupodieľajú na
kvalitnom a bezproblémovom chode materskej školy. Rada by som vyjadrila pochvalu
a uznanie všetkým členom Rady školy za
ich aktívnu a produktívnu činnosť. Za poradenskú a finančnú pomoc v prospech našej
materskej školy veľké ďakujem si zaslúžia
poslanci MsZ z RŠ: Ing. Vladimír Macášek,
Ing. Vavrín Randa, Mgr. Milan Slivka,
JUDr. Andrea Ondreášová ako i ostatní
poslanci MsZ. Zvlášť ďakujem primátorovi
mesta a všetkým poslancom MsZ za schválenie finančných prostriedkov na zriadenie
novej triedy a rekonštrukciu umyvárne.
Za zodpovedné a kvalitné plnenie pra-

covných povinností vďačím tiež pani zástupkyni Angele Slivkovej, ako i všetkým
učiteľkám, bez ktorých by som nedokázala dosiahnuť kvalitu výkonov a výsledkov. Nezabúdam ani na vedúcu ZŠS
Ing. Katrínu Francovú, na pani kuchárky
a upratovačky, môžem sa o nich vyjadriť
len pochvalne. Rovnako by som sa chcela
poďakovať i zamestnancom pracujúcim na
dohodu, Občianskemu združeniu Lienka
predovšetkým pani učiteľke Vlaste Trúchlej
za zodpovedné vykonávanie tejto činnosti
a všetkým triednym dôverníkom za ochotu
zastupovať rodičov v triedach a spolupracovať s pani učiteľkami.
PhDr. Elena Gavláková, riaditeľka MŠ

Zhromaždenie delegátov bilancovalo
Tento rok sa Zhromaždenie delegátov SBD
uskutočnilo 12. júna. Rokovanie viedol predseda predstavenstva Ing. Dušan Kniha, Csc.,
ktorý podal prítomným správu o dosiahnutých výsledkoch v družstve. Finančný plán
bol dodržaný a úlohy boli splnené. V roku
2013 sa naďalej pokračovalo v zabezpečovaní čiastočnej i komplexnej obnovy domov
podľa požiadaviek vlastníkov bytov. Boli to
domy č. 873, 1306, 1231, 1190, 1176, 1181.
Obnovy si vyžiadali 118 014,10 €. Ďalšiu vysokú čiastku 573 416,80 € tvorila bežná prevádzka, údržba a opravy domov na požiadanie vlastníkov bytov. Zabezpečovali sa rôzne
druhy odborných prehliadok, opravovali
sa výťahy, čistila sa kanalizácia atď. Za rok
2013 sa preinvestovali finančné prostriedky
vo výške 1 042 205,27 €.

Stále veľkým problémom pre družstvo sú
neplatiči. Veľmi dôslednou prácou a trpezlivosťou predstavenstvo družstva za rok
2013 znížilo nedoplatky o 19 360,60 €.
Aj tento rok prebehli vo všetkých bytových domoch v správe SBD schôdze, kde sa
zúčastnili členovia predstavenstva a pracovníci SBD, ktorí informovali vlastníkov
bytov o stave finančných prostriedkov
na ich účtoch, o havarijnej službe, poistení
bytových domov a iné. Škoda, že vlastníci
bytov nejavia väčší záujem o tieto i ďalšie
informácie. Požiadavky, ktoré vyplynuli zo
stretnutí, bude družstvo priebežne vybavovať.

V polovici mesiaca júl bola v našom
meste realizovaná dezinfekcia a čistenie 1 100 l zberných nádob, tých
bolo približne 230 ks. Dezinfekcia sa
vykonáva z hygienických dôvodov,
nakoľko počas roka do zberných nádob ľudia vyhodia nielen komunálny,
ale aj iný odpad. A práve aj v letných
mesiacoch, keď prechádzame okolo
stanovíšť kontajnerov, tak vábne nevoňajú, dezinfekciou sa odstránil aj
tento problém.

Trieďme odpad, šetríme peniaze
aj prírodu
V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je
na mieste sa zaujímať o separovanie
odpadu. Pri separovanom zbere sa
nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možno recyklovať, a teda
opäť použiť. Samozrejme, že recyklovať sa nedá všetko, ale je na vás, do
akej miery používate výrobky, ktoré
sa budú recyklovať. Separovať do špeciálnych zberných nádob (kontajnerov) a zberných vriec na to určených,
možno len čistý odpad, zbavený zvyškov potravín či iných nečistôt. Pre
rôzne druhy odpadov sú zberné nádoby a zberné vrecia farebne rozlíšené.
Dôležité pri tom je, aby sa jednotlivé
druhy odpadu nepomiešali, lebo tým
sa znehodnotí celý jeho obsah!
Týmto spôsobom opäť pripomíname všetkým občanom mesta potrebu
triediť odpad, veď špeciálne farebné
kontajnery sú umiestnené po celom
meste. Spoločne svojim konaním môžeme ušetri peniaze aj prírodu.
Lucia Moravčíková

Mgr. Zita Véghová
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Vzácna návšteva v našom meste
nechali témy ako školstvo, zamestnanosť,
či výstavba diaľnice apod. Biskup na záver
pochválil spoluprácu mesta s oboma farnosťami.
D. Š.

Na sústredení trénovali step
Na začiatku júla sa deti z tanečnej skupiny
Niagara tínedžer zúčastnili 1. tanečného
sústredenia, ktoré prebiehalo v malebnej
dedinke Huty, nachádzajúcej sa v krásnom horskom prostredí na rozhraní Oravy a Liptova. Sústredenia sa zúčastnilo
šestnásť detí vo veku od 10 – 18 rokov,
lektor cloggingu Mgr. Michal Köver a vedúce skupiny Anička Kubová a Danka Nekorancová. Už samotný názov napovedá,
že hlavnou náplňou bol tanec. Na hodinách prebiehal nácvik techniky a variácií
cloggingu (amerického stepu), konzultácia choreografií so skúseným clogge-

rom Michalom a nácvik country tancov.
Tieto dni boli aj plné potu, boľavých nôh
a svalov. Celé sústredenie bolo prípravou
na letné vystúpenia, preto deti tvrdo na
sebe pracovali. Na záver sústredenia sme

Tri letné novinky z knižnice
Dve nové služby a jedno nové periodiku, to
sú v skratke tri novinky, ktoré v júli pre svojich čitateľov pripravila Mestská knižnica
KNM.
Od júla si môžete v mestskej knižnici zapožičať nový titul periodika. Epocha je časopis
plný aktuálnych tém a informácií zo sveta
objavov, techniky, spoločnosti, biznisu, celebrít a tajomstiev z minulosti. Vždy aktuálne číslo dvojtýždenníka si môžete prelistovať v čitárni, staršie čísla sú k dispozícii na
zapožičanie domov.
Čo je to predregistrácia a pre koho je určená?
Mestská knižnica KNM sprístupnila na svo-

jej webovej stránke novú službu – predregistrácia, ktorá je určená všetkým neregistrovaným používateľom knižnice. Jej
úlohou je sprístupniť niektoré služby knižnice aj tým, ktorí ich zatiaľ nemôžu z dôvodu, že nie sú registrovaní, využívať. Ide napríklad o rezerváciu knihy prostredníctvom
online katalógu. Zaujala vás niektorá kniha
v katalógu, ale nemôžete si ju rezervovať,
lebo systém od vás žiada číslo čitateľského
preukazu? Využite teda formulár Predregistrácia na webovej stránke knižnice v záložke Služby. Vyplňte všetky údaje a v najbližší
pracovný deň sa dostavte do knižnice a po

sa predstavili personálu Školy v prírode
Huty so svojim tanečným programom,
ktorý sme pripravili počas troch dní. Poďakovanie patrí celému personálu školy
v prírode, ktorý sa o nás výborne staral,
Michalovi, ktorého máme radi, aj keď nám
nič nedaroval, vedúcim skupiny Aničke,
Danke, nášmu šoférovi a kameramanovi Tiborkovi a pánovi riaditeľovi MKŠS
Bc. Jurajovi Čierňavovi, ktorý nás šťastlivo doviezol do cieľa a ktorý nám veľmi
pomáha. Akcia sa všetkým deťom páčila
a o rok si ju opäť zopakujeme, pretože sa
stále musíme učiť.
D. N.

zaregistrovaní si knihu odneste. Máte záujem o knihy na určitú tému? Vyplňte svoje
osobnú údaje v formulári Predregistrácia
a do poznámky napíšte svoju požiadavku
a opäť v najbližší vhodný deň navštívte našu
knižnicu a knižné tituly si požičajte domov,
už budú na vás čakať.
Prostredníctvom zakúpeného routeru poskytuje knižnica bezdrôtové pripojenie na
Internet s vlastnými zariadeniami (notebook, mobil…). Služba je prístupná v čitárni
a oddelení pre deti a mládež a je bezplatná.
Návštevník musí byť registrovaným čitateľom knižnice (poplatok je platný do konca
kalendárneho roka a je možné ho uhradiť
Kultúrnym poukazom).
D. Š.

Glosátori a známa herečka zabávali
Kto v poslednú júnovú sobotu zavítal do Clubu 22 na Nábrežnej ulici, ten určite neobanoval. Čakalo ho príjemné posedenie…a nielen
to. Prekvapením bolo vystúpenie slovenskej
herečky a speváčky Barbory Švidraňovej,
mnohí ju poznáte zo súčasných seriálov. Návštevníci sa mohli na vlastné uši presvedčiť,
že vie nielen hrať, ale aj spievať. Okrem známych hitov zazneli aj jej autorské piesne, na
gitare ju sprevádzal brat Šimon.

Zvesti

Vystúpenie Barborky striedalo herecké zoskupenie B4, tvoria ho PaedDr. Pavol Zátek,
Zuzana Lacková, Vladimír Papík a František
Tulec. V tú sobotu sa zišli len v trojici, ale na
zážitku to neubralo, vtipne a trefne komentovali novú mestskú tému – výstavbu biokúpaliska, neskôr predviedli reklamnú kampaň.
Na záver odpovedali na všakovaké otázky divákov, takže museli aj improvizovať.
D. Š.
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V utorok 1. júla prijal na mestskom úrade primátor nášho mesta Ing. Ján Hartel
vzácnu návštevu. Do KNM zavítal biskup žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis
v sprievode pána farára Petra Holbičku. Spoločne so zástupkyňou primátora
Ing. Janou Svrčkovou a prednostom mestského úradu JUDr. Ľubomírom Ježom sa
rozprávali o živote v našom meste. Nevy-

?

Spoznajte Jablunkov a vyhrajte
sa tam výstava obrazov našich výtvarníkov
Dolnokysucká päťka. Ďalšou aktivitou je
vedomostný kvíz o Jablunkove, odpovede
na otázky nájdete na webe alebo v knihe
o Jablunkove, ktorá sa nachádza v mestskej
knižnici. Správne odpovede môžete zasielať na e-mailovú adresu vnukova@mskknm.
sk alebo doručiť do MKŠS. V dome kultúry
na vernisáži výstavy Fotoklubu Jablunkov
dňa 2. 9. 2014 budú vylosovaní 6 výhercovia. Zároveň srdečne všetkých na výstavu
pozývame.

Naše mesto spolu s partnerským mestom
Jablunkov realizuje projekt „Jabkový den – festival bez hranic“, reg. č.
CZ/FMP/16/0382, výška finančnej podpory je 15 643 €. Projekt je spolufinancovaný
z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika, región Biele Karpaty – Fond mikroprojektov. Projekt je zameraný na poznávanie
kultúr, tradícií a folklóru oboch regiónov.
Prvá aktivita projektu bola realizovaná v júli v Jablunkove na radnici. Konala

Kvíz o partnerskom meste Jablunkov (správne odpovede krúžkujte)
9. Aká ďalšia národnosť okrem českej je v Jablunkove najpočetnejšia?
a) slovenská
b) poľská
c) rómska

1. Ako sa nazývajú hory v okolí Jablunkova?
a) Javorníky
b) Beskydy
c) Jeseníky

SÚŤAŽ

2. Aké meno nesie rieka, ktorá preteká Jablunkovom?
a) Odra
b) Ostravice
c) Olše
3. Ktoré slovenské mesto leží najbližšie k Jablunkovu?
a) Kysucké Nové Mesto
b) Krásno nad Kysucou
c) Čadca
4. Aké ovocie je v erbe Jablunkova?
a) hruška
b) jablko
c) čerešňa

10. Aký kostol je v Jablunkove?
a) katolícky
b) evanjelický
c) českobratský
11. Ako sa volá priesmyk oddeľujúci Slovensko od Českej
republiky?
a) Mostecký
b) Beskydský
c) Jablunkovský
12. Jablunkov leží na:
a) Morave
b) Tešínsku
c) Čechách

5. V akom kraji leží Jablunkov?
a) kraj Vysočina
b) kraj Moravskosliezsky
c) kraj Stredočeský

13. V erbe Jablunkova je:
a) koza
b) baran
c) kôň

6. Susediacou obcou mesta Jablunkov je:
a) Bukovec
b) Návsí
c) Bystřice

14. V akom meste sa nachádzajú v blízkosti Jablunkova
veľké železiarne?
a) v Českom Tešíne
b) Vítkoviciach
c) Trinci

7. V Jablunkove sa nachádza kláštor rádu:
a) Klarisiek
b) Alžbetínok
c) Boromejok
8. Ktorá slovenská obec leží najbližšie k Jablunkovu?
a) Turzovka
b) Skalité
c) Svrčinovec

15. V ktorom štáte sa nachádzal Jablunkov do roku 1918?
a) Poľsku
b) Nemecku
c) Rakúsku
Meno a priezvisko .........................................................................
Adresa ............................................................................................
Telefonický kontakt ......................................................................
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Naši bežci s titulmi majstrov
3. miesto, Soňa Kohútová dobehla piata.
Vrcholom atletickej sezóny boli júlové
majstrovstvá SR mužov a žien v B. Bystrici. Naši bežci sa z tohto šampionátu vrátili s 5 medailami. V sobotňajšom behu
na 1 500 m zvíťazila Adriana Vitková
pred Nikolou Štefundovou. Braňo Šarkan
v behu na 10 000 m dobehol tretí a získal svoju prvú medailu z majstrovstiev
Slovenska. V behu na 10 000 m juniorov na 2. mieste dobehol Lukáš Prívara.
V nedeľu v behu na 5 000 m obsadila
A. Vitková 2. miesto. Jakub Benko štartoval v behoch na 1 500 m a 5 000 m.
V oboch behoch skončil siedmy. Celková
bilancia našich bežcov z majstrovstiev SR
na dráhe je 11 medailí (4 tituly, 5 druhých
a 2 tretie miesta).
Naši bežci dosahujú úspechy aj na cest-

Hokejbalisti získali zlatú
Po štyroch štvrtých miestach si hokejbalisti z KNM konečne užili pódiové
umiestnenie a hneď išlo o zlatú medailu!
Hokejbaloví majstri z Kysuckej hokejbalovej ligy v roku 2004/2005 sa dočkali víťazného vavrínu aj v Žilinskej Žirafa lige.
Po niekoľkých pokusoch o finále, sa
tohtoročný podaril vo veľkom štýle.
V semifinále zdolali Hbk Turie hladko
3:0 na zápasy a čakali súpera. Prišiel ten
najťažší. Hbc Slimáci Žilina je v hokejbalovom svete uznávaná značka. Klub
s bohatou históriou a niekoľkými titulmi
nebol jednoduchý oriešok. Lenže výbor-

ne zohraté päťky Kysučanov, kolektívny
výkon všetkých individualít kreovali majstrovské čaro až do konca série.
Na žiadnom poste nemali slabý článok.
Michal Palarec s Michalom Ondruškom
a Braňom Kultánom veľmi dobre zložili
tím a starali sa o jeho chod, aby mohli
chalani vynikať, venovať sa hre. V bráne mali nestarnúceho Petra Altmana.
Brankár s vyzretým štýlom a schopnosťami zneškodnil nejednu jedovatú strelu.
Vhodne mu sekundoval Jozef Janči.
Nezastaviteľný Pavol Slovák doslova deklasoval svojich súperov v špurte produktivity. Výborne si rozumel s Lukášom
Pijákom. Obaja vsietili po štrnásť gólov,
presne toľko čo Marián Gáborík v boji
o Stanley cup v NHL. Akurát Pavol pridal
16 asistencií, čo ho neohrozene posadilo
na trón produktivity play-off v sezóne
2013/2014. Vedľa nich šliapal ako hodinky Mišo Ondrušek. V druhom útoku

Florbalistky vyhrali prvú ligu
(pokračovanie zo str. 1)
Tento rok sa dievčatá zúčastnili aj medzinárodného turnaja Prague games, kde sa každoročne stretáva viac ako 300 florbalových
družstiev z celého sveta a približne 6 000 hráčov odohrá tisícku zápasov v desiatke športových hál. Toto stretnutie si florbalistky užili,
ukázali svoje kvality a v skupine obsadili krásne 3. miesto. V 1/16, žiaľ, v oklieštenej zostave nestačili na družstvo Litvínova a podľahli
mu 0:2.

Zvesti

Na konci sezóny sa môže tento športový tím
pochváliť aj ďalším úspechom. Tri hráčky
z KNM boli súčasťou reprezentačného tímu
Slovenska na Polisch cupe a neskôr aj na majstrovstvách sveta do 19 rokov, kde skončili
na 5. mieste. V slovenskom reprezentačnom
družstve hrali S. CH. Žideková, A. Šidlová
a K. Ďurinová.
A aká bude nasledujúca sezóna? Verím, že
dievčatá si domov prinesú ešte viac víťazstiev

ných a cezpoľných behoch. Peter Gajdoš
zvíťazil vo svojej kategórii na majstrovstvách Slovenska v behu do kopca, ktoré sa konali v rámci Behu na Vtáčnik
(11 km). Týždeň predtým (5. 7.) sa
P. Gajdoš stal víťazom náročného Goralského maratónu (International Goral marathon). Aj týmito víťazstvami dokázal,
že stále patrí medzi výborných bežcov.
Mgr. Milan Slivka
si výborne rozumeli bratia Milan a Lukáš
Dolinajcovci s Adamom Žákom. Keď nebodoval prvý útok, potiahol hru druhý.
Chlapci by sa vpredu nemohli hrať, keby
nedostávali presné pasy z výborne fungujúcej obrany. Ostrieľaným borcom ako sú
Peter Papík či Rado Kándrik, vhodne sekundoval Braňo Kultán s Igorom Šmičekom. V posledných rokoch si už nevieme
v obrane predstaviť Tomáša Regeca bez
Michala Goča. Väčšina z nich si v tomto
roku odniesla ešte jeden triumf. Kysucká
hokejbalová únia organizuje zimnú halovú ligu. Rozbeh mali hráči z KNM pomalší, ale triumf napokon zvládli perfektne.
Kysučania porazili najväčšieho ašpiranta
na titul. Hbc Slimáci vyhrali trofej trikrát po sebe a tento rok boli desiatykrát
vo finále celej ligy! Obaja majstri sa zhodli v tom, že tento ročník mal výnimočný
záver. Dobre zvládnutá taktika, dve vyvážené formácie, výborný kolektív platili
na každého súpera. Chémia medzi hráčmi
fungovala dokonale.
Tomáš Urbaník, foto: archív KHÚ, HBK

ale hlavne radosť z hry a hernú pohodu. Tréner získa k sebe do tréningového procesu nové
posily, a to súčasné hráčky K. Ďurinovú
a Z. Hagenovú. Má v záujem od septembra
otvoriť aj prípravku pre žiačky 1. stupňa
základných škôl. Všetky dievčatá, ktoré by
o tento pekný šport mali záujem sa môžu
informovať už dnes na čísle 0903 669 339
alebo e-mailom mvvlcek@gmail.com. Ďalšie
informácie o nábore prinesieme v septembri
na webovej stránke mesta.
D. Š.
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V uplynulých týždňoch vyvrcholila tohtoročná atletická sezóna na Slovensku republikovými majstrovstvami. Na júnových
dorasteneckých majstrovstvách Slovenska v Dubnici zvíťazila Nikola Štefundová
v behoch na 800 m a na 1 500 m. Soňa
Kohútová dobehla v behu na 800 m druhá. O dva týždne (28. 6.–29. 6.) na juniorských majstrovstvách v Košiciach získala
N. Štefundová titul na 1 500 m, na 800 m
obsadila tretie miesto. S. Kohútová dobehla na osemstovke štvrtá. V behu
na 5 000 m si pre striebornú medailu dobehol Lukáš Prívara. Na základe výkonov
boli títo bežci nominovaní na dorastenecké a juniorské medzištátne stretnutia.
Nikola Štefundová v Budapešti na medzištátnom stretnutí (Maďarsko, ČR,
SR) v behu na 800 m obsadila výborné

Len ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Už zmĺkli ústa, prestalo srdce biť,
nebolo lieku, aby si mohla žiť.
Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Teba ostávajú v nás.
Dňa 18. 8. 2014 si pripomíname 2. výročie
úmrtia
Pergi MEČÁROVEJ z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKY
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Odišiel od nás, zostali sme v žiali,
no vždy bude žiť v srdciach tých, ktorí ho radi
mali.
Dňa 18. 7. 2014 uplynuli dva roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Ing. Teodor OČKO
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra
a synovia s rodinami.

Dňa 18. augusta si pripomíname 5. výročie
úmrtia manžela, otca a starého otca
Cyrila GALVÁNKA
Manželka Daniela s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 6.8. 2014 si pripomíname 5. smutné
výročie, kedy nás navždy opustil môj milovaný
manžel a náš otec a starký
Milan JANKOVIČ z Kysuckého Nového Mesta
V modlitbách s láskou a úctou spomínajú
manželka Mária, dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 20. 8. 2014 si pripomíname 5. výročie, čo
nás opustil náš drahý otec, manžel, starý otec,
brat
MVDr. Vojtech BALEK
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

Dňa 24. 8. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Martina SAGANA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Za lásku a dobrotu už Ti nemôžem nič viac dať,
len kytičku na Tvoj hrob a spomínať.
Dňa 20.7. 2014 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil milovaný priateľ
Marián HRANKAY
S láskou a úctou spomína priateľka Milka a priatelia.

Dňa 22. júla 2014 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Pavol PILÁT
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 23. 8. 2014 si pripomíname 15. výročie
úmrtia nášho drahého zosnulého manžela,
otca, starého otca a prastarého otca
Štefana SVRČKA z Budatínskej Lehoty
Čo drahého nám bolo, Boh si vzal,
nám ostala iba spomienka a žiaľ.
S láskou a úctou spomína manželka s rodinou.

POĎAKOVANIE

Dňa 9. 8. 2014 si pripomíname 11. výročie ako
Pán povolal
Vladimíra MUŠKU
V tomto chorom srdiečku toľko lásky bolo,
škoda len, že sa zastavilo.
Keď bolo teba, vždy si poradil,
keď bolo smutno, vtipom rozveselil.
S modlitbou a láskou spomína manželka,
synovia s rodinami a ostatná rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 17. 8. 2014 si pripomíname 10. výročie, čo
nás navždy opustil
Viktor KUBA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti
s rodinami a ostatná rodina.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
a na poslednej ceste odprevadiť nášho manžela,
otca, brata, švagra, strýka a uja
Ondreja JANÍKA z Budatínskej Lehoty,
ktorý nás opustil dňa 23. júna 2014 vo veku
80 rokov. Ďakujeme všetkým za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. Tiež ďakujeme pánovi
kaplánovi za dôstojnú rozlúčku, za zdravotnú
starostlivosť personálu Kysuckej nemocnice
s poliklinikou Čadca a taktiež za starostlivosť
personálu DSS Kysucké Nové Mesto.
Smútiaca rodina.
Dňa 30. 6. 2014 nás vo veku 72 rokov opustil
náš manžel, otec, starý otec, brat, krstný otec
Martin FOJTÍK
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
priateľom, susedom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke, prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Zároveň vyslovujeme
vďaku p. farárovi J. Uskobovi a p. kaplánovi
M. Melišíkovi za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Daniela Zradulová,
Marek Stanko,
Kristína Roháčová,
Matej Mucha,
Shania Frátriková,
Iveta Cerchlanová,
Sofia Šplháková,
Radomír Denis Kudelka.



 91 rokov
 82 rokov
 81 rokov
 58 rokov

INZERCIA

MANŽELSTVO UZAVRELI

Boris Kubička
a Alena Drkošová

a	Dám do prenájmu alebo predám byt. 0905 168380.
a	Do nového salónu prijmeme holičov, kaderníkov, masérov 0905
168380.
a	Predám novú uskladnenú chatku z panelov 4×5 m. Lacno, kontakt: 0908 607 372.

Martin Bujdák
a Jana Zacharová
Ján Fašánok
a Ľubomíra Podpleská

a	Dám do prenájmu nebytové priestory (25 m2 - prízemie)
v pasáži na Belanského ulici. Priestory sú vhodné ako
obchod, kancelária a pod. Parkovanie vo dvore. Cena dohodou. T. č. 0903 548 076.

Tibor Ďuriak
a Veronika Burdová

Oznamy pre rekreačných športovcov
V areáli ZŠ Dolinský potok mesto vybudovalo plážové ihrisko.
Počasie je pre plážový volejbal priaznivé a v júli Údržba mesta
priestor ihriska vyčistila a vykonala ďalšie úpravy. Už stačilo
len natiahnuť sieť a pásky a voľne prístupné ihrisko je pre vás
všetkých pripravené.
Pre deti a fanúšikov in-line korčuľovania mesto pripravilo
uzáveru Komenského ulice od križovatky pri fare po Kysuckú
ulicu. Takto sa každý víkend vytvorí bezpečné miesto na
športovanie pre širokú verejnosť. Ulica bude uzavretá v čase
od 14.00 do 20.00 hod. každý piatok, sobotu a nedeľu
do konca augusta 2014.

POZVÁNKY NA PODUJATIA
Rómeo a Júlia
Divadelné predstavenie v podaní hercov z divadelného súboru
Babylon sa bude konať v sobotu 9. 8. 2014.
V prípade priaznivého počasia sa uskutoční od 21.00 hod. v areáli
Kaštieľa v Radoli, v prípade daždivého počasia od 19.00 hod.
v Dome kultúry v KNM.
Prázdninové pozorovanie nočnej oblohy
Prázdniny sú v plnom prúde a letné noci plné hviezd v nás
prebúdzajú množstvo predstáv o vesmírnych diaľavách, kde
ľudské oko nedovidí.

Cenník riadkovej a plošnej inzercie nájdete na webovej stránke mesta
www.kysuckenovemesto.sk v časti Občan/Ako vybaviť/Podnikanie.

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
SOBOTA

2. 8. 2014

NEDEĽA

3. 8. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

9. 8. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

10. 8. 2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

16. 8. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

17. 8. 2014

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

23. 8. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

24. 8. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

PIATOK

29. 8. 2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

30. 8. 2014

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

31. 8. 2014

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

PONDELOK

1. 9. 2014

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

Krajská hvezdáreň v Žiline (hvezdáreň v KNM) si pre všetkých
priaznivcov astronómie pripravila v dňoch 11. 8. – 15. 8. 2014 v čase
od 20.30 h v trvaní cca 2 hod. Týždeň prázdninových pozorovaní.
Pozorovať je možné len v prípade jasnej oblohy. Vstupné pre
dospelých a deti nad 6 rokov je 1 €, deti do 6 rokov zdarma.
Športklub turistiky KNM v auguste organizuje:
3. 8. Malá Fatra – Pešia turistika na Obšivanku a Sokolie.
10. 8.	Neslušskými osadami – Pešia turistika na Javorníky,
prechádzka neslušskými osadami
15. 8. 	Lunochodecký výstup Vreteň – Spomienkový
lunochodecký výstup na Vreteň.
1. 9.	Primátorský výstup na Holý vrch – 7. ročník výstupu
na najvyšší vrch katastra KNM – Holý vrch.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

a	Prijmeme vodiča na MKD. Výhodné platové podmienky. Nástup možný ihneď, nie EU. tel.: 0908 911 041,
zn. Volvo

Ing. Stanislav Ceniga
a Ing. Lenka Kubíková

Zvesti

Žofia BELAJOVÁ
Margita ŠUTÁ
Ondrej JANÍK
Ján VLČEK

Správne znenie tajničky z čísla 7/2014
znie: „Víno je zrkadlom srdca.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Marcela Ševčíková, 1. mája 282, KNM – 6,00 €, 2. Mária Dubravayová, Belanského 369,

KNM – 5,00 €, 3. Lucia Ondrušková,
Ľ. Štúra 1061, 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 8/2014 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 8. 2014.

Warren Buffett: Dnes niekto sedí v tieni, pretože ......................

Kupón

........................................................................................................

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

kosekans,
EČV
spust, drn, Dolného
Eos, CNN Kubína

kód
urdčiny

dokončenie v tajničke krížovky
astát
(zn.)

gonioprísediaci
metrická
na súde
funkcia

1001
(rím.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA
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4. časť
tajničky

argentínsky tanec

indium
(zn.)

popevok

ValérVendrinský

srdcovnica

1. časť
tajničky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

obyvatelia
predložka
Saska
otočenie
kľúča
v zámke

niekam



omotky

osobné
zámeno

selén
(zn.)
2. časť
tajničky

mačina
(region.)
kniha
s mapami

symetrála
správa

obyvatelia
Odesy

Olympic
Games
inam

Timotej
(dom.)
Čes. spol.
ekonomic.

kováčska
podložka
loďka

navarí

značka
kozmetiky

americká
televízia

3. časť
tajničky

grécka
bohyňa
ranných
zôr

zavesená
(hovor.)

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2014 znie: „plameniak“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Dávidko Janda,
Budatínska Lehota 246. 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. 2014.
Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM,
Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď
osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 8. 2014, získa
vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

1. Nádoba na vodu.
2. Hlavné mesto Česka.
3. Pár (zdrob.).
4. Pomáhanie.
5. Predná časť lode.
6. Bambusový medveď.
7. Psí zápach.
8. Kartová hra.
9. Robota.
10. Hlavné mesto Francúzska.
pomôcky: prova, poker
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Ako prvý vystúpil Štefan Belák so svojim
hudobným program. V ďalšom bloku sa
striedali tanečníčky z Asanky, Niagary,
Niagary Tínedžer a hudobné skupiny Vajčovskí junáci a Vajčovky. Mnohých neskôr
rozhýbala Monika so svojou Zumbou. Aj
po 17. hodine vystupovali domáci, skupina So Far. Folk rocková Kysucká muzika rozospievala prítomných. Ale najväč-

ším ťahákom bola určite skupina Polemic,
pod pódiom sa v rytme ich hudby vlnilo okolo 3 tisíc divákov. Potlesk nemal
konca a priniesol ešte dodatok na záver.
Funky Emotions vystúpila vo večerných
hodinách a priniesla so sebou niekoľko
fantastických hitov, ktoré nezaostávali za
hitmi skupiny Polemic. Bola to vynikajúca
bodka za prvým jarmočným dňom.
Hodová nedeľa patrila folklóru. Na pódiu
sa postupne predviedli domáce súbory:
Kysucké žubrienky, Margaréty, Kysuckí
Junáci, doplnili ich hostia Zborovanka,
Seniorky z Ochodnice a Kysucká vrchárska heligónka. Na záver si všetci spoločne
zaspievali našu kysuckú hymnu Kysuca,
Kysuca... Spevák a zároveň zabávač Štefan
Hruštinec má v našom meste veľkú fanušíkovskú základňu a spolu s Jurajom Chlebanom sa postaral o kvalitný záver úspešných
Jakubovských hodov 2014. Moderovania sa tradične ujali členovia divadelného
súboru Babylon pod režijnou taktovkou
Pavla Záteka.
Deti sa mohli zabaviť aj sprievodnými podujatiami ako maľovanie na tvár, sledovanie
remeselníkov pri práci, zábavou so Šašom
Marošom či fotením ako kominári.

stupiteľstva dňa 12. 6. 2014 boli schválené
dve nominácie. A tak sa v sobotu 26. júla
konalo slávnostné zasadnutie mestského
zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnili okrem
poslancov aj hostia z partnerských miest
a verejnosť. Z rúk primátora toto ocenenie prevzal Ľudovít Hoch, ktorého navrhol
DHZ KNM za dlhoročné významné výsledky vo verejno-prospešnej činnosti v dobrovoľnom hasičskom zbore. Druhým oceneným je tenorista Pavol Bršlík, za ktorého
ocenenie prevzala mama Božena Bršlíková.
Cena mesta mu bola udelená za vynikajúce
výsledky v umeleckej činnosti a propagáciu
mesta doma i v zahraničí. Viac o podujatí
a ocenených si prečítajte na webovej stránke mesta KNM.

Na Beskyd Rallye ukázali svoju krásu
Športové aj elegantné veterány vkĺzli
do nášho mesta v sobotu a potešili tých
najmenších, ale aj ich rodičov. Uloviť krásny snímok s jedným zo 135 nádherných
áut sa pokúsil snáď každý. Štýlovo vyobliekané posádky áut priviezli do mesta
úžasnú atmosféru. Stovky návštevníkov
Jakubovských hodov si ju prišlo vychutnať. Kysucké Nové Mesto sa stalo jednou
zo zastávok slovenskej etapy spanilej jazdy
Beskyd Ralley.

Kysucké kultúrne leto 2014
Štyri júlové nedele sa stretávali na námestí nášho mesta fanúšikovia kultúry. Vždy
o 17. hodine sa na pódiu konalo jedno
zo stretnutí v rámci 31. ročníka Kysuckého kultúrneho leta. Tento rok Kysučanov
zabávala dychová hudba Nová Kysučanka,
ktorá zároveň pokrstila svoje prvé hudobné CD. V nasledujúci víkend prišla na rad
Ľudová hudba Capkovci zo Skalitého, Folklórny súbor Drevár a operné Trio z Kysúc.

Cenu mesta získal hasič a tenorista
Mesto Kysucké Nové Mesto tradične počas Jakubovských hodov udeľuje ocenenie
Cena mesta za vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky, ktorými sa nominovaní výrazným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta či jeho propagáciu doma
a v zahraničí. Na rokovaní mestského za-
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JAKUBOVSKÉ HODY

Jakubovské hody splnili očakávania
Príjemné počasie prispelo k tomu, že očakávania návštevníkov hodových dní z mesta, širokého okolia aj zahraničia, sa splnili.
Veľa hudby, tanca, zábavy, remeslá, dve
stovky predajných stánkov s perníkmi,
dobrotami aj dekoráciami, množstvo kolotočov. V sobotu o 10. hodine Jakubovské
hody otvoril slávnostný sprievod s vlajkonosičmi, členmi FS Jedľovina, mažoretkového súboru Asanka, DS Babylon, ktorí
kráčali za hudby Novej Kysučanky. Prišli
až pod pódium na námestie, kde už čakali
primátor mesta Ing. Ján Hartel so zástupkyňou Ing. Janou Svrčkovou a vzácnymi
hosťami z partnerských miest Lodygowice
a Jablunkov. Slávnostný príhovor a pozdrav primátora mesta otvoril kultúrny
program.

VYSTRIHOVAČKA
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