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Odmenou bol Paríž
Prázdniny sú v plnom prúde, žiaci škôl si
užívajú sladký oddych. Vráťme sa však na
začiatok júna, kedy po namáhavom školskom
roku niektorí žiaci Základnej školy Nábrežná
v KNM nasadli do autobusu s pocitom odmeny. Tentokrát ich čakal Paríž, pre mnohých
vysnívané mesto, a zábavný park s postavičkami z filmov od Walta Disneyho, Disneyland
jediný v Európe.

pokračovanie na str. 6

Florbalistkám
sa sezóna vydarila
Florbalistky z nášho mesta odohrali
v sezóne 2014/2015 množstvo úspešných
zápasov. Na Majstrovstvách Slovenska bodovali vo všetkých kategóriách. Umiestnenie bolo nasledovné:
mladšie žiačky, do 13 rokov – 1. miesto
staršie žiačky, do 15 rokov – 3. miesto
dorastenky, do 17 rokov – 1. miesto
juniorky, do 19 rokov – 2. miesto
V mládežníckych kategóriách sú naše florbalistky v tejto sezóne najlepším klubom
na Slovensku. Ako sa vyjadril tréner Michal Vlček: „Pred sezónou som ani nesníval, že to môže dopadnúť takto super!“

foto: juniorky a najlepšie dorastenky

Desmod lákadlom
Jakubovských hodov
Dovolím si tvrdiť, že Jakubovské hody patria
medzi najobľúbenejšie podujatie v našom
meste. Každý rok sú sprevádzané bohatým
kultúrnym programom, množstvom lákadiel
v stánkoch s občerstvením, remeselníckymi
výrobkami či iným tovarom. Nejedno detské
srdce potešia kolotoče, maľovanie na tvár, farebný balón a cukrová vata.

pokračovanie na str. 11
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Prihovára sa prednosta Mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo
V schválenom rozpočte mesta Kysucké Nové
Mesto, vo svojej výdavkovej časti, bolo,
okrem iného, schválených 2.000 € na opravu stropu v garáži Dobrovoľného hasičského
zboru Kysucké Nové Mesto na Pivovarskej
ulici. Za uvedené finančné prostriedky bolo
potrebné nakúpiť nové hranoly, OSB dosky
a ďalšie rezivo (drevené dosky). Do návrhu
rozpočtu sa táto oprava musela zakomponovať, nakoľko bezprostredne hrozilo, že starý
strop urobený pred mnohými a mnohými
rokmi môže kedykoľvek spadnúť. Tento bol
zhotovený starou technológiou tzv. štukátorom (drevený trámový strop) a zo spodnej
strany omietnutý. A práve kúsky tejto omietky začali opadávať a všetkých upozorňovať,
že sa s tým musí niečo robiť. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru KNM sa podujali, že sami si celý strop opravia. Mesto im
len zabezpečilo materiál už hore zmienený
(OSB dosky, hranoly a drevené dosky) a dalo
pristaviť kontajner, aby doň naložili všetok
odpad. Po zhodení dreveného trámového
stropu s omietkou, čo bola práca nesmierne
náročná, nakoľko sa jednalo o veľmi prašné
prostredie a chlapi museli mať pri práci ústa
zakryté rúškami, sa dostali k prehnitým
dreveným hranolom zničeným červotočom
a v rovnakom stave boli aj dosky položené
na týchto hranoloch. Po vyprataní všetkého
odpadu najskôr osadili prichystané drevené hranoly a zo spodnej časti uchytili OSB
dosky. Nakoniec z vrchnej strany hranolov
v podkroví na pochôdzkovú plochu položili

drevené dosky. Celú túto prácu robila skupina dobrovoľných hasičov týždeň za aktívnej
účasti svojho veliteľa Miroslava Kurica. Naozaj si za to zaslúžia poďakovanie. Keby sme
to dali robiť nejakej firme, minuli by sme niekoľkonásobne viac finančných prostriedkov.
Musím ešte pripomenúť, že tiež sa vzorne
starajú o hasičskú techniku, ktorou disponujú, hoci treba povedať, že vozidlá, o ktoré sa
starajú, si už veľa pamätajú. Medzi staršie vozidlá patrí aj stará Tatra, ktorú nám ale môžu
okolité hasičské zbory závidieť. Aj o túto sa
vzorne starajú a náhradné súčiastky zháňajú,
kde sa len dá. Mesto Žilina nás tohto roku požiadalo, aby sme ju predviedli v rámci Žilinských staromestských slávností, čo sme radi
urobili. Ešte by som pripomenul, že aj o populárnu bežeckú Kysuckú desiatku, ktorá sa
každoročne uskutočňuje v našom meste, keď
sa beží ulicami Murgašovou, Lipovou a Litovelskou, sa svojou troškou podieľajú aj hasiči
DHZ KNM, ktorí, okrem policajtov, zabezpečujú uzatvorenie bežeckého okruhu. Len policajtmi, či už mestskými alebo štátnymi, by
sa to bezpečne zabezpečiť nedalo.
V minulom roku došlo v rámci činnosti DHZ
KNM k určitým zmenám. Tieto spočívajú
v tom, že sa zaviedli pohotovostné služby
dobrovoľných hasičov, ktorí na základe požiadavky HaZZ (profesionálnych hasičov) sú
využití na pomocné hasičské práce pri odstraňovaní následkov rôznych havárií, ale aj
na iné nevyhnutné akcie. Zvoláva ich, na požiadanie profesionálnych hasičov, operačná

Na Clementisovej ulici nové workoutové ihrisko
najobľúbenejšia slovenská značka syrov v súťaži rozdala svojim spotrebiteľom 18 000 €
na prestavbu ich vlastných domov, bytov, záhrad...; viac ako 3 000 kg slovenského syra, avšak zároveň vyzvala spotrebiteľov prihlasovať
verejné projekty so zámerom skrášliť okolie
a
Slovensko.
S p o t reb i te l i a
mali možnosť aj
bez zapojenia sa
do súťaže zaslať
prostrednícPráca v automobilovom priemysle
tvom formulára
- výkon práce Bratislava, Trnava, Lozorno a ČR
- ubytovanie zabezpečujeme my
na internetovej
- práca vhodná pre mužov aj pre ženy, so zaujímavým platovým ohodnotením
stránke
+ výkonnostné prémie + stravné lístky
www.karicka.sk
- práca na plný úväzok
návrh na miesto
- pracovný odev ZDARMA
- práca vhodná aj pre absolventov
vo svojom okolí,
- bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0918 583 043
ktoré potrebuje
- životopisy môžete posielať na zilina@e-personal.eu
rekonštrukciu.
- pracovné pozície nájdete na www.pracahned.eu
Projekty mohli

Počas minulého leta prebiehala spotrebiteľská
súťaž „Vyhraj krajšie Slovensko s Karičkou“.
Spoločnosť Syráreň Bel Slovensko, a. s. so
sídlom v Michalovciach bola organizátorom
súťaže, v rámci ktorej spotrebitelia zasielali
súťažné kódy z výrobkov Karička. Karička ako

služba mestskej polície. Takýmto spôsobom
už niekoľkokrát v tomto roku zasahovali a to
pri pátracích akciách a pri lesných požiaroch.
Ako som sa už zmienil, vozidlá, s ktorými zasahujú, sú zo šesťdesiatych rokov minulého
storočia (LIAZ-cisterna) a teda sú často poruchové. Prezídium Hasičského a záchranného zboru MV SR mestám a obciam už
viackrát poskytlo na činnosť DHZ rôznu hasičskú techniku, nakoľko pri obnove svojho
vozového parku vozidlá a inú techniku, ktorú
dovtedy používali, darujú obciam a mestám
na činnosť ich DHZ, pretože pre nich je ešte
využiteľná. Žiaľ, nášmu mestu, i napriek viacerým prísľubom funkcionárov MV SR, táto
hasičská technika poskytnutá nebola, hoci
sme o ňu viackrát písomne žiadali. Dúfam,
že tohto roku sa ľady prelomia a nejakú tú
techniku už konečne dostaneme. Naši dobrovoľní hasiči si to zaslúžia.

byť zamerané na verejné miesta ako detské
ihriská, parky a pod. Z viac ako 400 zaslaných
projektov vybrala spoločnosť na základe splnených kritérií 5 projektov, ktoré realizovala
v roku 2015 spolu za viac ako 25 000 €.
Jednou z výherkýň sa stala pani Sidorová
z nášho mesta, ktorá zaslala projekt s názvom
Workout park pri rieke Kysuca. Jednotlivé fit-

ness prvky boli zabudované na zelenej ploche
na sídlisku Clementisova v sobotu 27. júna
v spolupráci so spoločnosťou Šport Projekt,
s.r.o., Mestom KNM a Údržbou mesta.
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Slovo workout v poslednej dobe v našom meste
padlo často, obyvatelia si vonkajšie fitness žiadali. Vďaka šikovnej Kysučanke a jej synovi sa táto
požiadavka mohla realizovať s finančnými prostriedkami zo spoločnosti Syráreň Bel Slovensko,
a. s. a vo farbách, ktoré nenarúšajú atmosféru
zelenej plochy medzi bytovými domami na Clementisovej ulici. Prví nadšenci zdravého pohybu
si ihrisko pochvaľujú.
Pri ihrisku je nainštalovaný prevádzkový poriadok, ktorý používatelia ihriska musia dodržiavať. V prípade potreby pri poškodení niektorej
časti, môžu občania kontaktovať Údržbu mesta.
Zároveň mi nedalo osloviť autorov projektu ihriska Samuela Sidoru a mamu Máriu. O súťaži sa
dozvedeli z reklamy a zdalo sa im, že 5 000 € je
zaujímavá suma, aby niečo vymysleli. Pôvodne

OZNAMY
Telefónne čísla na lekárky
Touto cestou upozorňujeme pacientov MUDr.
Janky Palúchovej, detský pediater a MUDr. Janky Palúchovej, detský stomatológ na zámenu
telefonických kontaktov, ktorá nastala zrejme
z dôvodu zhody mien. MUDr. Janka Palúchová,
detský pediater, kontakt: 421 5870
MUDr. Janka Palúchová, detský stomatológ,
kontakt: 421 5801
Pozvánka na Včelársku nedeľu
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov KNM pozýva svojich členov na Včelársku
nedeľu, ktorá sa uskutoční 2.8. 2015 o 9:00 hod.
v Povine na ukážkovej včelnici pri ZŠ Povina.
Včelárskej nedele sa zúčastní Výrobňa medzistienok s.r.o., Želovce.
Nový zákon o registri adries
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č.
125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a dopl-

Osviežte sa
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. začala postupne osadzovať vodné
fontánky, v ktorých je k dispozícii čerstvá svieža voda. Takéto fontánky ste mohli nájsť v lete
minulého roku v Žiline, Turzovke, Starej Bystrici, Krásne nad Kys. či v Rajci. Od júla 2015 sa
môžu počas horúcich
letných dní osviežiť aj
občania nášho mesta.
Fontánku nájdete pri
križovatke Belanského
a Vajanského ulice. Má
zaujímavý retro design
a bude ju možné využívať aj počas jesenných
či jarných dní.

Zvesti

rozmýšľali nad bežeckou dráhou alebo dráhou
pre korčuliarov na brehu rieky Kysuca, ale potom
zistili, že náklady na takýto projekt by boli omnoho vyššie. Keďže Samuel pravidelne navštevoval
workoutové ihrisko na žilinskom Bôriku, nebolo
ďaleko k nápadu priniesť takýto typ športoviska do nášho mesta. Spísali preto spoločne svoj
nápad, načrtli výzor ihriska a o pár mesiacov sa
tešili, keď zistili, že spoločnosť Syráreň Bel Slovensko, a. s. práve ich projekt vybrala. Vo svojom
návrhu situoval Samuel ihrisko na nábrežie rieky
Kysuce, ale na tomto mieste nebolo možné zostavu osadiť z dôvodu existujúcich sietí. A tak sa
našlo náhradné miesto pri ihriskách na Clementisovej ulici, kde to výherca nemá ďaleko z Ulice
Dl. Poľského. V súčasnosti so svojimi kamarátmi
workoutové ihrisko navštevujú každý druhý deň
a zatiaľ sú spokojní. Nachádzajú sa tu hrazdy,

bradlá, rebriny, lavičky, teda dostatok možností
pre každého, kto má chuť cvičiť zadarmo, myslí
si autor projektu: „Škoda len, že ihrisko je nízke
pre vysokých športovcov.“ Každý, kto tuší, že Samuel stojí za týmto projektom, mu ďakuje. Ako
sám hovorí, stretol sa zatiaľ len s pozitívnymi
reakciami. Ešte by privítal aspoň jednu vyššiu
hrazdu a gumenú podložku (podlahu). Uvidíme, či on sám alebo iní aktivisti pomôžu k vylepšeniu a rozšíreniu tohto nového športového
vyžitia. Na poslednú moju otázku, čo to vlastne
workout je, Samuel odpovedal: „Je to stručne
povedané cvičenie s vlastnou váhou. Obsahuje
cviky ako zhyby, dipy, kľuky, sedľahy, drepy, stojky a iné. Je to ten najprirodzenejší druh cvičenia pre telo, keďže jediná záťaž, s ktorou dotyčný súperí je len hmotnosť jeho vlastného tela.“
D. Š.

není niektorých zákonov. Tento zákon upravuje
aj zriadenie registra adries a jedným z registračných údajov je adresný bod. Je to priestorový
údaj, ktorý označuje polohu a) každého vstupu
do budovy, ktorej je určené orientačné číslo,
alebo b) hlavného vstupu do budovy, ak budova
nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.
Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania
kolaudačného rozhodnutia zameraná budova,
ku ktorej sa adresný bod zameriava. Vyhotovenie
zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník
pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla
a orientačného čísla.

vedeniami, umožnili zamestnancom SSE-D, a.s.
(alebo osobám, ktoré sú na to od SSE-D, a.s. písomne splnomocnené) vstup na svoje pozemky
za účelom odstránenia stromov a porastov. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi
pozemku a bude mu ponechaná.

Súčinnosť pri odstraňovaní stromov
SSE-D, a.s. si dovoľuje požiadať občanov o spoluprácu a poskytnutie potrebnej súčinnosti pri
odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov
v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú
bezpečnosť a prevádzku el. vedení, najmä aby
občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými

Športové hry seniorov
Dolných Kysúc
V Dennom centre Klubu 75 v KNM sa uskutočnili Okresné športové hry seniorov Dolných
Kysúc. Športových hier sa zúčastnili členovia
základných organizácií z KNM, Radole, Rudiny,
Dolného a Horného Vadičova, Ochodnice aj Kysuckého Lieskovca. Hry otvorila predsedníčka
OO JDS v KNM Nadežda Behúňová privítaním
prítomných. Súťažiacich prišiel pozdraviť aj
p. Golis, prednosta OÚ v KNM.
Počas športových hier sa súťažilo v šiestich
disciplínach. Jednotliví súťažiaci mohli súťažiť
max. v troch disciplínach. Seniori súťažili v streľbe zo vzduchovky, v populárnej hre šípky a kolky, v hode na terč, v behu s loptičkou v lyžičke
a v stolnom tenise.
Pri vyhlasovaní víťazov v jednotlivých disciplí-

Dotazník ohľadom zlepšenia života v meste
Mesto KNM má zákonnú povinnosť spracovať
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
ako základný dokument rozvoja mesta v novom
programovacom období na roky 2015–2020.
Cieľom mesta je, aby v tomto dokumente boli
maximálne zohľadnené potreby a priority všetkých obyvateľov nášho mesta. Ponúkame Vám,
ako obyvateľom mesta, možnosť zapojiť sa do
tvorby tohto dokumentu zaslaním Vašich návrhov a podnetov na zlepšenie života v našom
meste prostredníctvom vyplnenia dotazníka,
ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta.
Viac informácií na www.kysuckenovemesto.sk
nach boli spokojní nielen súťažiaci, ale všetci
účastníci turnaja. Deväť víťazstiev získali súťažiaci zo ZO JDS v Dolnom Vadičove. So siedmimi
víťazstvami odišli súťažiaci zo ZO JDS Radoľa.
Päť víťazných diplomov si prevzali seniori zo ZO
JDS v KNM a ZO JDS v Kysuckom Lieskovci.
Štyri víťazstvá si odniesli súťažiaci zo ZO JDS
v Rudine. Tri víťazné diplomy ovenčili nováčika
súťaže ZO JDS v Hornom Vadičove.
Súťažiaci nielen súťažili, ale sa aj výborne zabávali, vzájomne sa spoznávali, fandili si a popri
súťažení nešetrili dobrou náladou i optimizmom. K dobrej nálade prispeli i členky ZO JDS
v KNM, ktoré sa postarali o prísun občerstvenia
a pohostenia.
OV JDS v KNM
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SPRAVODAJSTVO

Na Vretni pribudol nový kríž
...Pane, zachovaj dedičstvo našich otcov pre
budúce generácie. Nech bude aj tento nový
kríž spomienkou na tých, ktorí sa tu kedysi
modlili...
Už približne rok bol na chodníku na vrchol
Vretňa oveľa rušnejší život ako roky predtým.
Myšlienka Petra Mrvečku postaviť nový kríž
dostala reálnu podobu. Skupiny mužov i jednotlivci postupne vynášali stavebný materiál
– vrecia s betónom, zámkovú dlažbu, obrubníky, piesok, kovové časti konštrukcie, drevené dosky, hranoly, šindľovú krytinu a všeličo
iné. K tomu všetkému predchádzalo vyniesť
aj veľké množstvo vody a pracovné náradie.
Kto aspoň raz v živote vyšiel na lúku pri kríži
pod vrcholom Vretňa vie, že prechádzka hore
po chodníku dá dobre zabrať aj bez nákladu.
Niesť na chrbte niekedy aj 25 kg a viac ťažký
náklad si vyžadovalo dobrú fyzickú zdatnosť
dobrovoľných nosičov. S pocitom, že prikladajú ruku k dobrému dielu, mnohí opakovane
ponúkali svoju pomoc. Pomaličky sa blížilo
vyvrcholenie dlhodobého úsilia.
Štvrtok 7. mája 2015 o 15-tej hodine sa pri
studničke stretli kamaráti Ondreja Záhradníka, ktorí sa podujali vyniesť nový kríž a pomôcť pri osadení do pripraveného podstavca.
Každému, kto prišiel, sa ušlo niečo vyniesť:
podpery, bleskozvod, oblúkový kryt, živicový
korpus pána Ježiša, náradie, občerstvenie.
Jednotlivé brvná si skúsení nosiči pomocou
popruhov zavesili na plecia. Všetci rezkým
krokom vykročili dohora po chodníku. Každá
zákruta bola skúškou, ako sa vytočiť so 6,5

NAHLIADNUTIE DO HISTÓRIE
Nepriaznivá bilancia roku 1932
Rok 1932 bol v kysuckom regióne poznačený
viacerými nežiaducimi udalosťami a javmi.
Cenným zdrojom správ, ktoré nás bližšie informujú o mimoriadnej situácii v tomto období, sú okrem iného i pamätné knihy železničných staníc, tú v Kysuckom Novom Meste
nevynímajúc. Už úvodné informácie tohto
prameňa vzťahujúce sa k sledovanému roku
pritom prezrádzajú, že všeobecný vývoj hospodárstva sa negatívne podpísal i pod chod
železničnej dopravy v meste a na Kysuciach
ako takých: „Jako všude, tak i v naši stanici
je počátkem roku 1932 cítit následky hospodářské krise. Podej, dodej rovněž osobní
i zavazadlová frekvence poklesla v značném
meřítku a tím peněžní obrat v naši stanici
značně poklesl. Parní pila již po několik měsíců nepracuje a nové zásilky nepodává.“
Údaje o znížení stavu kysuckonovomestského staničného personálu sú ďalším svedectvom o zhoršujúcich sa pomeroch. V tomto

metrovým brvnom. Netrvalo ani hodinu, keď
Peter Mrvečka so synom tiež Petrom dávali
dohromady jednotlivé diely kríža. Po drevenej konštrukcii lešenia sa podarilo bez problémov kríž osadiť.
Nespočítané hodiny práce na výrobe kríža, výstavbe altánku, spevnených plôch, rozsiahlej
úprave chodníka odpracovali Peter Mrvečka
s rodinou, Miroslav Maruš s rodinou, Pavol
Droštin, Miroslav Borák st., Miroslav Borák
ml., rodina Jančigová, Miroslav Svrček s rodinou a ďalší, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Vďaka za pomoc patrí aj členom turistickej
skupiny Kysuce Bike–Turistika-Lyže pri vynášaní ťažkého stavebného materiálu, kovových
a drevených častí altánku a napokon aj samotného kríža s príslušenstvom. Všetko bez
nároku na odmenu
O mesiac neskôr v nedeľu 7. júna 2015 sa
zhromaždilo okolo kríža približne 150 ľudí
z Radole, KNM a okolia, aby sa zúčastnilo
posvätenia nového kríža. Spoločne s pánom
farárom Jánom Uskobom sa pomodlili za
všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o toto dielo. Po náročnom výstupe dobre padlo občerstvenie, ktoré pripravili ženy
z Radole. Po zostupe účastníkov čakalo ďalšie
prekvapenie – vynikajúci poľovnícky guľáš,
ktorý venovali členovia Poľovníckeho združeniu Vreteň.
Súčasný kríž je podľa dostupných údajov minimálne štvrtý, ktorý sa nachádza na Vretni.
Pred ním v osemdesiatych rokoch postavený
kríž, stál dodnes. V sedemdesiatych rokoch

postavili potajomky na vrcholovej lúke jednoduchý kresaný kríž mládenci z Radole, pretože od svojich rodičov počuli, že pred rokmi
na Vretni už kríž v minulosti stál. Písomné
pramene k nemu nie sú k dispozícii, ale najstarší obyvatelia obce si pamätajú, že kríž stál
na Vretni už v časoch ich detstva. Môžeme
sa teda domnievať, že pochádza zo začiatku
dvadsiateho storočia, ale môže byť aj starší.
Málokto však pozná dôvod, prečo sa tam kríž
nachádza, a prečo nie je napríklad na vrchole
Vretňa.

roku bol tiež v dôsledku značnej nezamestnanosti zaznamenaný nárast kriminality.
V roku 1932 však okrem už zmienených
prejavov trestnej činnosti na seba nenechali
čakať ani ďalšie prejavy narastajúcej nespokojnosti. Vieme totiž, že vo februári došlo
v Kysuckom Novom Meste k zorganizovaniu
hladového pochodu, pričom jedným z jeho
hlavných cieľov bolo dosiahnuť vyplácanie
podpory rodinám nezamestnaných.
Iné údaje z roku 1932 poukazujú napr. i na
dôsledky nepriazne počasia, ktorá predstavovala pre tunajšie obyvateľstvo ďalšiu zaťažkávajúcu skúšku. V pamätnej knihe staničného
úradu sa v daných súvislostiach okrem iného
píše: „Dne 1. března praskla kolejnica na první koleji mezi Kys. N. Mestom a Krasnom následkem tuhého mrazu.“ Pochopiteľne, daný
krízový stav sa netýkal len železničnej dopravy a prejavil sa i v iných oblastiach života
obyvateľstva.
Ďalším nepriaznivým javom boli v danom
roku i početné požiare. Hoci v prípade Kysuckého Nového Mesta je nepochybne najznámejším ten z roku 1904, ktorý sa svojimi

katastrofálnymi následkami výrazne odrazil
na podobe mesta, v priebehu historického vývoja mesto zastihlo viacero požiarov.
Zmienky o tých z roku 1932, ktoré očividne
nepredstavovali ojedinelý úkaz, nájdeme
i v zmienenej pamätnej knihe. O pomerne
častej frekvencii ničivého živlu pritom hovorí
i nasledujúci záznam: „Požáry v Kys. N. Meste
– Jako každým rokem tak i letos bylo v Kys.
N. Meste mnoho požárů v jednom týdnu i 4.
Jako obyčejne původce požáru nezjištěn. Což
se opakuje rok co rok a pachatel není nikdy
vypátran.“
Hoci sa stretneme napr. i s informáciami
o realizácii stavebných prác na tunajšej trati, značnú prevahu majú správy negatívneho
charakteru. Svedčí o tom i posledný záznam
pamätnej knihy za daný rok, ktorý opäť hovorí o kysuckonovomestskej píle: „Dne 17. XII
zastavila pila na neurčitou dobu práci a zároveň i podej vozových zásilek. Je to též následek všeobecné hospodárské stagnace.“

Traduje sa, že raz, keď sa chlapi pustili do kosenia lúky, ich znenazdajky prekvapila búrka.
Blesky ich poriadne vyľakali. Odhodili kosy,
ostali pohromade a začali sa modliť. Blesky
bili všade okolo nich, ale miesto, na ktorom
sa zhromaždili nezasiahli. Na pamiatku tejto
udalosti a ako poďakovanie za záchranu svojich životov na tomto mieste postavili kríž.
Ak viete o histórii kríža na Vretni viac, podeľte sa so svojimi vedomosťami s ostatnými.
archív Obce Radoľa

Mgr. Veronika Pauková
Kysucké múzeum v Čadci
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Na konci školského roka vystúpila na pódiu na Námestí slobody skupina IN Comma
zo ZUŠ KNM. Doslovný názov skupiny znie
„v kóme“, členovia však mysleli na kómu, do
ktorej sa môžete dostať počúvaním hudby,
povznesením sa vďaka hudbe.
Táto hudobná skupina vznikla vo februári
2010 na podnet pedagóga ZUŠ Daniela Žáka.
Jej členmi sú talentovaní žiaci umeleckej školy. Skupina vznikla ako príležitosť pre deti

a študentov z nášho mesta, ktorí majú chuť
venovať sa populárnej hudbe. A kto je vlastne jej členom? Medzi práve odchádzajúcich
hudobníkov patria Ivanka Čepelová (gitara
a spev) a Martin Kubjatko (klávesy a basa).
Spev v súčasnosti reprezentuje Petronela Plošticová a Anetka Tichá. Na klávesoch
a base hrá Viktória Franková a za ďalšími
klávesmi stojí Patrik Mozoľ. Ako hodnotná
výpomoc je v skupine speváčka Alenka Ďuriaková a vedúci skupiny Daniel Žák hrá na bicie.
Zameranie produkcie IN Commy je na súčasnú slovenskú, českú i svetovú populárnu hudbu. Za uplynulých 15 rokov usporiadali viac
ako 200 výchovných koncertov a vystúpení
v okresoch Žilina, Čadca a KNM. Ako sa vyjadril vedúci skupiny, najdôležitejšie je „aby
sa deti, publikum zabávalo.“ Preto im hrajú
známe hity a počas celého roka svoj reper-

B4 opäť rozosmiala celý kulturák
„Nie je dôležité zahrať, ale zabaviť sa.“ Tak
znie krédo Babylonskej štvorky, ktorá sa
27. júna predstavila v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste už po tretíkrát. Herci divákom predviedli, ako to vyzerá, keď princovia
bojujú o ruku princeznej Mužomily, aké prekážky môžu sprevádzať bežné cestovanie na
dovolenku alebo čo znamená krycie pomenovanie olovo. Chýbať nemohli ani kreatívne odpovede na ešte kreatívnejšie otázky z kýblika.

toár dopĺňajú naskúšaním nových aktuálnych
skladieb. A tak na ich vystúpeniach nechýba
pieseň „Horná dolná“ od Horkýže Slíže či „Neľutujem“ od Adama Ďuricu a „Keď sme sami“
skupiny Hex a pod. Skúšky mávajú členovia
pravidelne 1-krát do týždňa počas 3 hodín. Za
hodinovým koncertom stojí množstvo skúšobných hodín, inštalovania zvukovej techniky, zostavenia repertoáru, organizovania
a pod. Preto Daniel Žák víta ústretovosť a pomoc rodičov žiakov hrajúcich v skupine a tiež
podporu vedenia ZUŠ v KNM. Veď svojimi
vystúpeniami prezentujú prácu školy a detí
z nášho mesta v širokom okolí. Výchovné
koncerty chcú najbližší rok priniesť aj žiakom
ZŠ a študentom SŠ do Martina a na Oravu.
D.Š.

rapom opäť presvedčila dvojica Koko a Roko.

Hostia si vychutnávali najnovšie humorné
scénky v príjemnej klubovej atmosfére, ktorú
dotváral klavírny sprievod v podaní Miroslava Vantecha. Výkony hercov ocenili nezastaviteľným smiechom a tiež standing ovation
na záver. Niet divu, veď vitamín dobrej nálady B4 tvoria najlepší zabávači, akých v meste
máme: Pavol Zátek, František Tulec, Vladimír
Papik a Zuzana Lacková.
A o tom, že Kysuce sú výnimočné, nás svojím

Dominika Chrastová

Poznáte zaujímavú ženu vo svojom okolí?
Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v KNM v spolupráci so základnými organizáciami ÚŽS KNM, Povina, Kysucký Lieskovec,
Budatínska Lehota, Rudinka a Rudinská vyhlasujú anketu Žena roka 2014. V termíne do
18. 9. 2015 môžete nominovať ženu z vášho
okolia v jednotlivých kategóriách. Nominačný list tiež nájdete v mestskej knižnici alebo
na webovej stránke mesta v sekcii mesto –

organizácie, združenia a spolky. Vyplnený
nominačný list odovzdajte do 18. 9. 2015
v mestskej knižnici alebo zašlite na adresu:
uniazien.knm@gmail.com. Nominácie môžete
nahlásiť aj na telefónnom čísle 0902317921
(p. Stuchlíková).
Z doručených nominácií vyberie odborná porota jednu ženu v každej kategórii a na slávnostnom posedení v mesiaci október bude

každá z nich ocenená a jedna vyhlásená za
Ženu roka 2014. Slávnostné vyhodnotenie sa
bude konať v dome kultúry.
Ženy a dievčatá môžete nominovať v kategóriách: Verejný a kultúrny život * Šport * Zdravotníctvo a sociálna oblasť * Školstvo a vzdelávanie * Žena ako matka.



Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Kysuckom Novom Meste

Žena roka 2014
Kategória:............................................................................................
Meno a priezvisko: .............................................................................
Obec:...................................................................................................
Charakteristika činnosti, dôvod udelenia ocenenia Žena roka 2014: ....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko nominujúceho:............................................................
Kontakt na nominujúceho:........................................................................
Nominačný list doručte do 18.9. 2015 predsedníčke ÚŽS KNM alebo do Mestskej knižnice KNM,
prípadne mailom na: uniazien.knm@gmail.com
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Geograficko-spoločenská prednáška v anglickom jazyku

ŠKOLSTVO

Šaty robia človeka
a projekty školu
Pre niektorých ľudí je dôležitým faktorom hodnotenia školy tzv. percentil školy. Keď sa však človek
hlási do zamestnania, zamestnávateľ nepozerá
naň, ale na to, čo vie a čo dosiahol. Práve preto je
nutné, aby sa žiaci už počas štúdia začali venovať
rôznym súťažiam a projektom, pri ktorých získajú
nielen vedomosti, ale najmä praktické skúsenosti.
Taktiež aj pre školy je nutné zapájať sa do projektov, pretože vďaka nim môžu zlepšiť svoj finančný
stav.
Spojená škola v KNM si tieto fakty veľmi dobre
uvedomuje, a preto sa každoročne zapája do mnohých projektov a súťaží. Medzi najzaujímavejšie
projekty tohto roka isto patrí dvojica projektov,

Odmenou bol Paríž
(pokračovanie zo str. 1)
Vyše 300 m vysoká Eiffelova veža lákala všetkých,
no nie všetci sa napokon odvážili vystúpiť na jej
najvyššie poschodie. Krásny výhľad na mesto
Napoleona im však ponúkla zo všetkých svojich
častí. A aby im tento moment niečo pripomínalo,
s nadšením kupovali malé Eiffelovky na začiatku
najväčšieho bulváru Champs Elyssées, po ktorom
sa stihli prejsť hneď v prvý deň pobytu. Atmosféru

A zazvonil zvonec
a čítaniu je koniec ...
V rámci projektu Komprax – kompetencie pre prax
/IUVENTA/ som vypracovala projekt Tajomstvá
čítania, ktorý som zrealizovala spoločne s rodičmi aj deťmi 2. triedy MŠ Litovelská KNM v dvoch
aktivitách: 1. Beseda s knihovníčkami mestskej
knižnice; 2. Rozprávkový strom. Už pri plánovaní
projektu som zamýšľala v projekte pokračovať aj
po vyhodnotení projektu Komprax, v ďalších mesiacoch, aby som naplnila zmysel celého projektu
o Rozprávkovom strome. Ten spočíval v rozzelenení konáru stromu po každom prečítaní rozprávky
od slovenského autora a splnením plánovaných
úloh. Do projektu sa ochotne zapojili aj rodičia.
Striedajúc sa čítali deťom rozprávky.
Počas týchto aktivít deti počúvali rozprávky,
rozprávali sme sa o nich, riešili rôzne jazykové
a literárne úlohy a hádanky, rôznymi výtvarnými technikami zobrazovali prečítané rozprávky
v spolupráci s rodičmi. Na poslednom stretnutí

Na konci školského roka na ZŠ Clementisova
sa dve hodiny angličtiny zmenili na pútavú
prednášku a diskusiu o africkom štáte Uganda.
Prednášať prišiel ugandský učiteľ dejepisu, ako
ináč – po anglicky, keďže je to jeden z úradných
jazykov v Ugande. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z Hamzahovej krajiny, diskutovali nielen o prírodných krásach, faune a flóre, ale aj

o spoločnosti, školskom systéme a rozdieloch
medzi životom slovenských a ugandských detí.
Žiakom 7.A a 8.A sa prednáška a prezentácia
s Hamzahovými autorskými fotografiami veľmi páčila a my by sme ich chceli pochváliť za
to, že veľmi pekne a zanietene diskutovali v cudzom jazyku.
Petra Krištofíková

ktorú mohli realizovať vďaka spoločnosti KIA Motors Slovakia a Nadácii Pontis.
Cieľom prvého projektu s názvom „Tvorba, v praxi
využiteľného, plno automatizovaného systému“
bolo priblížiť žiakom súčasnú situáciu v oblasti robotiky a automatizácie a naučiť ich navrhnúť a realizovať vlastný robotický systém. Študenti sa najskôr oboznámili so súčasným trendom v oblasti
robotiky. Následne sami navrhli a vytvorili riadiace jednotky pre robotické ramená, ktoré v spoločnom zapojení simulovali výrobnú automatizovanú
linku. Druhý projekt sa zameral na automobilový
priemysel. Dvojica žiakov zrealizovala systém,
ktorého cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť a komfort
vozidla. Spoločne naprogramovali mobilnú aplikáciu, ktorá dokázala bezdrôtovo komunikovať

s vozidlom a ponúkala vodičovi tri funkcie. Prvou
bolo overenie stavu vozidla pred jazdou. Druhou
bola prezentácia parametrov vozidla – diagnostika. Treťou bolo nastavenie vozidla podľa vlastných
potrieb. Vďaka navrhnutému systému už vodiči
nebudú musieť zdĺhavo kontrolovať stav svetiel,
či prácne nastavovať zrkadlá pred každou jazdou
– mobil spraví všetko za nich.
Vďaka týmto projektom sa zvýšila nielen kvalita
výučby, ale škola získala financie na kúpu učebných pomôcok v hodnote cca 8 000 €. Najväčší prínos mali však tieto projekty pre samotných žiakov.
Naučili sa pracovať s mikropočítačmi, po čom je
v súčasnej dobe najväčší dopyt.
Ing. Peter Remiš

múzea Louvre nasávali deti plnými dúškami, hoci
nie všetci majú radi umenie. Množstvo sôch a obrazov, ktoré boli väčšie ako človek sám, však vyrážalo dych. Sprievodkyňa Katka Žatkuliaková nás
zaviedla do Chrámu Matky Božej, kde sme precítili
atmosféru gotiky, ktorú zo Slovenska takmer nepoznáme. Neskôr nám predstavila aj štvrť umelcov a sídlo bielučkej baziliky Najsvätejšieho srdca
Ježišovho. Cestou na Montmartre bola zážitkom
cesta metrom, neskôr to boli schody, ktoré bolo
treba zdolať ku bazilike. Kto nestihol shopping
v Latinskej štvrti či pri Eiffelovke, kúpil posledné

parížske suveníry práve tu, pretože posledný deň
bol vyhradený výsostne Disneylandu. Tu sme sa
už stretli s americkou kultúrou. Budovy a aj jedlo
pripomínali Ameriku z čias Walta Disneyho. Avšak
pozorný turista sa dozvedel aj niečo o postavení
Sochy slobody v New Yorku. Tá bola darom francúzskeho ľudu Amerike. Jej menšiu verziu bolo
dokonca vidno z Eiffelovej veže, pretože stojí na
ostrove na rieke Seina v Paríži. Večer sa o všetkých
postarala CK Gadtours, ktorej patrí veľká vďaka za
príjemný pobyt.
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

19. 6. 2015 pomocou prečítaných úryvkov z jednotlivých rozprávok deti určovali, do akej rozprávky úryvok patrí. Zopakovali sme si názvy všetkých
rozprávok aj rozprávkových kníh a spoločne s rodičmi si deti vyrobili vlastnú knihu z obrázkov,
ktoré postupne na stretnutiach vytvorili. Každé
stretnutie sme ukončili krátkym zhodnotením
a rozzelenením jedného konára Rozprávkového
stromu. Pri rozzelenení toho posledného bola
atmosféra slávnostná. Zablahoželali sme deťom
k úspešnému ukončeniu projektu a k vyrobenej
vlastnej knižke. Usudzujem, že predpoklad, ktorý
som mala pri písaní projektu, bol správny. Ukázali sme rodičom, aké možnosti majú pri práci
s rozprávkou. Zistili sme, že deťom tieto aktivity
pomohli nielen pri rozvíjaní komunikačných spôsobilostí, ale i pri rozvíjaní tých ostatných. Deti,
ktoré dovtedy neprejavili záujem o výtvarné činnosti, sa veľmi zlepšili v porovnaní s deťmi, ktoré sa aktivity zúčastnili raz. Deti sa tešili na každé stretnutie. Rodičia sa taktiež pýtali na ďalšie

stretnutia. V deň ukončenia projektu vyjadrili deti
aj rodičia smútok, že projekt končí. Hodnotím svoj
projekt ako veľmi úspešný. Ďakujem za spoluprácu
svojej kolegynke p. učiteľke Oľge Tichej, s ktorou
sme sa vzájomne tvorivo a profesionálne dopĺňali.
Ďakujem rodičom za to, že pomohli svojou aktivitou naplniť nielen ciele projektu, ale aj jeho zmysel.
Mgr. Alica Beňadiková
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Streetbal
na námestí piatykrát
Piaty ročník Čuhárskeho Streetballu – Streetballu Proti Rakovine sa konal v júni. Počasie opäť nesklamalo a ani tento rok sa podujatie nemuselo
sťahovať z Námestia slobody do telocvične.
Druhý turnaj série Streetball Proti Rakovine
2015 odštartoval niečo pred deviatou hodinou
ráno, hneď po registrácii družstiev, ktorých sa
tohto roku zúčastnilo 42 v 6 kategóriách. Turnaj
sa rozbehol a súťažiaci mohli v pokoji dokončiť
skupinovú fázu. Náladu nám vylepšili veľmi milými vystúpeniami maličké a šikovné mažoretky
Ellis z Ochodnice pod vedením Zuzany Cibulovej.
Pred vyraďovacou fázou Čuhárskeho Streetballu 2015 sa na pódiu, ale aj pred ním, predstavili
cvičenci z Triglav Gym v KNM. Pri sprievodnom
programe je treba spomenúť a chalanov pochváliť
za menšiu „grafitty action“ pod taktovkou Gaba
Kissa. Aj vďaka takémuto perfektnému sprievodnému programu sa ČS mení na mestský festival
športu a umenia a v tomto duchu chce organizátor Rado Puraš pokračovať.
Pred vyraďovacími zápasmi boli na pláne súťaže
jednotlivcov a to Intersport 3PT Contest a Intersport Free Throw Contest. V trojkovej súťaži mal
najpresnejšiu ruku Marián Škubák a v šestkových hodoch sa najviac darilo Lukášovi Babulovi. Obaja borci si odniesli okrem trofejí a bodov
do rebríčka jednotlivcov aj ceny od partnerov
podujatia.

Atléti potvrdili
svoje kvality
Posledný júnový víkend sa
v Nových Zámkoch uskutočnili juniorské
majstrovstvá
Slovenska na
dráhe. V sobotu sa v behu na
800 m predstavil len 15-ročný Oliver Oláh.
Hoci štartoval
až v treťom behu, utvoril si časom 2:10,63 (14.
miesto) nový osobný rekord. Celkovo obsadil
14. miesto. V behu na 1 500 m štartovala Nikola
Štefundová. Od začiatku pretekov udávali tempo jej staršie súperky Zuzana Durcová (Myjava)

Úspechy na šachovnici
Žiaci ZŠ Clementisova KNM absolvovali v prvom
polroku 2015 sériu šachových turnajov v Čadci,
v Dubnici n. Váhom, v Považskej Bystrici, v Žiline, vo Frýdku-Místku, v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. Turnajov sa zúčastnili: Absolon
Erik, Gašinec Pavol, Chmelař Samuel, Chudoba
Dávid, Korman Jozef – všetci 7.B; Synák Maroš

Zvesti

V najnapínavejšej časti podujatia išlo všetko a vo
všetkých kategóriách viac-menej podľa papierových predpokladov, za zmienku stojí štvrťfinálový zápas Bulvár vs. Oldschool, kde delila stotina
sekundy od postupu družstva Bulvár v zastúpení
aj dvoch Kysučanov nad neskorším finalistom
a najväčším favoritom turnaja. Do finále hlavnej
mužskej kategórie sa nakoniec prebojovali legendy zo Žiliny Stará škola, proti ktorým sa postavili
žiaci tejto školy Dano a Jeho Homoši. Stále mladí
žiaci predčili svojich učiteľov a starším kamarátom ukázali, kto po nich v Žiline prevezme štafetu streetballových kráľov.
ČS-SPR 2015 priniesol nasledovné umiestnenia:
Kategória Muži: 1. Dano a jeho Homoši (Daniel
Stránsky, Michal Hájek, Michal Podhorský, Filip
Obr); 2. Stará Škola; 3. Okolo pol 2
Kategória Ženy: 1. Sweet Nothing (Romana Ďurneková, Mária Chmuliková, Mária Šimoniková,
Zuzana Smuteková); 2. Dobrý Ročník Jako; 3.
Bod Zvratu
Kategória Mix: 1. Okolo pol 12(Milan Baláž, Tibor
Jany, Jozef Radakovič, Zuzana Smuteková); 2.
Old School; 3. Dole v Hore
Dievčatá do 18 r.: 1. Water (Karolína Chovancová,
rebeka Chovancová, Nikola Majerčiková, Michaela Zvariková); 2. Trénerove džermilky; 3. Aďkine
kozičky
Chlapci do 18r.: 1. Načo Meno (Matúš Petraško,
Jakub Bendík, Ján Václav); 2. Legendárna Crew;
3. Game of Zones

Do 14.r.: 1. Las Vikis (Samo Lenjik, Dávid Michálek, Dávid Erben); 2. Kijak; 3. Baklažanky
Keďže bez sponzorskej podpory a pomoci dobrovoľníkov by podujatie takýchto rozmerov zorganizovať nešlo, menovite ďakujeme: KIA Motors
Slovakia, Nadácia Pontis, Mesto Kysucké Nové
Mesto, Stredoslovenská Energetika, INHelp,
Pear, adisport.sk, RM Sport, Copy Servis, Maja
Koczová Photography, MKŠS Kysucké Nové
Mesto, Sport Court, SBA, Žilinsky Samosprávny
Kraj. Dobrovoľníci: Purašovci, Roman Janotošik,
Tibor Mindek, Ľuboš Škulec, Katka Mačková,
Vicky, Lenka Maračková, Palo Habala, Michal
Paluch, Erik Smetana, Peter Martiniak, Tomáš
Biel, Tomáš Bojko, Janka Švancarová, Plánková
Nikola. Rozhodcovia: Lucka Mozoľová, Tomáš
Biel, Škulavík Martin, Rišo Uhrina, Jaro Weis, Tomáš Makovický, Igor Juhas, Martin Kubica. Foto,
Video: My Way Agency – Matej Žrebný, Richard
Uhrina.
Rado Puraš

a Kristína Hegedusová (VŠC Dukla B. Bystrica).
Nikola sa statočne držala, súperky sa jej striasli až
150 m pred cieľom. Dobehla tretia v čase 4:48,72.
V behu na 5 000 m patrili Lukáš Prívara s Tadeášom Fazekašom (Nové Zámky) medzi favoritov
pretekov. Práve Fazekaš rozbehol preteky vo veľmi rýchlom tempe. Lukáš Prívara dobehol druhý
v osobnom rekorde 16:32,12. V nedeľu naši bežci štartovali v ďalších disciplínach. V behu na
800 m junioriek naše bežkyne Nikola Štefundová a Soňa Kohútová patrili medzi favoritky pretekov. Dvesto metrov pred cieľom začala Soňa
strácať kontakt s Dubničankou Karin Suranovou
a Nikolou Štefundovou. Nikola po vbehnutí do
cieľovej rovinky Suranovú vyrovnala, ale v cieli
jej na víťazstvo chýbalo 16 stotín (2:23,05). Soňa
dobehla tretia vo svojom najlepšom tohtoročnom výkone (2:23,58). V behu junioriek na 5 000
m obsadila Michaela Jarošová štvrté miesto.
Na nedávno skončených I. európskych hrách re-

prezentoval Slovensko bežec Juraj Vitko. Pôvodne mal štartovať v behu na 3 000 m, ale v Baku
vedenie výpravy rozhodlo, že pobeží 5 000 m. Vo
veľkej horúčave podal Juraj statočný výkon a dobehol časom 14:56,08 na piatom mieste s malou
stratou za štvrtým Rakúšanom V. Pfeilom. Družstvu Slovenska sa podarilo o pol bodu poraziť Rakúšanov a stalo sa tak historicky prvým víťazom
hier v atletike. Nás teší, že pri tomto úspechu bol
aj Juraj Vitko, bežec nášho klubu.
Na svetovom pohári dorasteniek v behu do vrchu
(konal sa v bulharskom meste Smoljan) reprezentovala Slovensko ďalšia naša bežkyňa Erika
Belianska. Na náročnej trati dobehla na solídnom
34. mieste.
Juraj Vitko zvíťazil na XIX. ročníku lesného behu
Folkušovská sedmička, Lukáš Prívara obsadil
štvrté miesto. Nikola Štefundová na rovnakej
trati dobehla medzi ženami druhá.
Mgr. Milan Slivka

– 7.A; Sirovatka Jakub, Slivoň Stanislav – obaja
4.A; Psocíková Lea – 5.A a Ševčíková Lucia – 3.B.
Počas celého roka šachisti zbierali úspechy, ku
ktorým im gratulujeme, avšak z priestorových
dôvodov nemožno všetky uviesť, ale nájdete ich
na webovej stránke mesta.
Mgr. Ľubomír Ševčík
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Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 18. 8. si pripomíname 8. výročie úmrtia
Štefana MIKOLÁŠA z Kys. Nového Mesta
S láskou spomínajú rodičia a sestra.

Nič už nie je také, aké bolo predtým,
je ťažko a smutno nám všetkým.
Odišiel si, ale všetko krásne,
čo si nám dal, ostáva v nás.
Dňa 6. 8. 2015 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia
Cyrila BALIARA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 17. 7. 2015 uplynul rok od úmrtia nášho
brata, krstného otca a uja
Jána VLČKA
S láskou spomínajú súrodenci a celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 23. 8. 2015 si pripomíname 2. smutné
výročie úmrtia
Margity KUBALOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
tichú spomienku a modlitbu, nech odpočíva
v pokoji. Spomína celá rodina.

SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 11. 8. 2015 uplynú dva roky, čo nás
opustila naša drahá manželka, mama, babka
a prababka
Štefánia ŠTEININGEROVÁ
S láskou spomínajú manžel, deti, vnúčatá
a pravnúčatá.

Dňa 23. 7. 2015 uplynul 1 rok, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec, dedko
Karol BESTVINA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Manželka, synovia s rodinami.

Dňa 15. 8. 2015 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela a otca
Štefana ČELKU z Budatínskej Lehoty,
ktorý zomrel vo veku 53 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia
a ostatná rodina.

Dňa 22.8. 2015 si pripomíname smutné 3.
výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Vladimíra SUCHÁŇA
z Kysuckého Nového Mesta
Odpočívaj v pokoji.
Spomína smútiaca rodina.

Lásku a úsmev si rozdávala,
bolesť a trápenie tíško znášala.
Odišla si, niet Ťa medzi nami,
no v našich srdciach zostaneš navždy s nami.
Dňa 29. 8. 2015 si pripomenieme 20. smutné
výročie úmrtia našej drahej dcéry, sestry, mamy
Janky MASÁROVEJ r. Zlukovej z Kysuckého
Nového Mesta
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 24. 8. 2015 si pripomíname 2. smutné
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka
Martina SAGANA
V našich srdciach budeš navždy žiť. Odpočívaj
v pokoji.
Spomína celá rodina.
Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 28. 7. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia syna, brata, uja
Pavla ŠADLÁKA
S láskou na Teba spomína celá rodina.

POĎAKOVANIE
Dňa 28. 6. 2015 nás po ťažkej chorobe
opustila vo veku 68 rokov milovaná
manželka, matka a babka
Ing. Ľudmila VISKUPIČOVÁ
Ďakujeme príbuzným, známym, priateľom,
susedom a bývalým kolegom za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme
za dôstojnú rozlúčku p. farárovi Jánovi
Uskobovi, ako i pohrebnej službe p. Pošteka.
S úctou manžel a deti s rodinami.
Dňa 30. 6. 2015 vo veku 88 rokov nás navždy
opustila naša mamička, stará mama, prastará
mama, sestra, švagriná, krstná
Zdenka ŠIMKOVÁ, r. Gaššová z Novej Dubnice.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa priši s ňou rozlúčiť na
jej poslednej ceste, ako i za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Za slová útechy a dôstojnú
rozlúčku patrí veľká vďaka vdp. Mgr. Jánovi
Uskobovi, organistovi Mgr. Zdenkovi Mravcovi.
Taktiež ďakujem Pohrebníctvu KNM p.
Michalovi Poštekovi, ako i správe cintorína.
S úctou a vďakou dcéry Mgr. Jana. MUDr. Mária
a synovia Anton a Ing. Ivan s rodinami.

Zvesti
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POĎAKOVANIE

OPUSTILI NÁS

Žila si ticho a skromne vedľa nás,
nepočuť už Tvoje kroky ani hlas.
Dotĺklo srdiečko, ktoré sme milovali,
klesli ruky, ktoré celý život pracovali.
Ostali nám len slzy v očiach a v srdci žiaľ.
Dňa 29. 6. 2015 nás opustila vo veku 86 rokov
naša láskavá, milovaná manželka, mamička,
starká, prastarká
Emília HVOLKOVÁ z Budatínskej Lehoty.
Úprimne ďakujeme príbuzným, známym,
priateľom, susedom za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Osobitne ďakujeme za
dôstojnú rozlúčku vdp. farárovi Jánovi
Uskobovi, vdp. Jánovi Šmelkovi a organistovi
Zdenkovi Mravcovi.
S úctou a vďakou manžel, dcéra a synovia
s rodinami.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Matej Urblík, Lucia
Sidorová, Matias
Tóth, Lara Riecka,
Eliška Kačeriaková,
Kristína Baliaková,
Richard Fojtík, Laura
Lysiková, Patrik Frišo

Miloš Falát a Petra Birošiková
Ján Holúbek a Miroslava Belicová

INZERCIA

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

1.8.2015
2.8.2015
8.8.2015
9.8.2015
15.8.2015
16.8.2015
22.8.2015
23.8.2015
29. 8. 2015
30. 8. 2015

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 134
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

 Hľadáme opatrovateľku do domácnosti na pracovný pomer.
Podmienka: absolvovanie opatrovateľského kurzu, prípadne
strednej zdravotníckej školy. Kontakt: 0917 844 631.
 Predám záhradnú chatku s pozemkom v záhradkárskej oblasti
Povina – Mazák, ktorá je v osobnom vlastníctve. Rozloha pozemku
je 429 m², cena dohodou. 0911 253 346.
 Ponúkam zemné výkopové práce.
Rýchlo, lacno, spoľahlivo. Tel. 0904 880 964
 Rýchla seriózna pôžička na čokoľvek až do 10 000.
Kontakt: romana.blahovcova@homecredit.sk, 0949 568 163

ASANKY NA ŠPIČKE MAŽORETKOVÉHO ŠPORTU
V sobotu 20. 6. sa konal v Bratislave 5. ročník medzinárodnej súťaže „Prešporský pohár
2015“. Súťaže sa zúčastnilo vyše 500 mažoretiek z 20 súborov. Nechýbali medzi nimi
ani Asanky z KNM. Opäť potvrdili, že patria
k špičke mažoretkových súborov na Slovenku. Dosiahli výborné výsledky a to 8-krát

Zvesti

zlato a 4-krát striebro. Na krku si viezli domov 94 medailí a za prvé miesta vo veľkých
formáciách aj tri krásne poháre. Dievčatám
srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa
úspechov.
MKŠS
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NARODENIE DETÍ

Karol MASNICA
 69 rokov
Štefan ŠTRKÁČ
 79 rokov
Ondrej PONIŠT
 89 rokov
Ing. Ľudmila VISKUPIČOVÁ  68 rokov
Emília HVOLKOVÁ
 86 rokov
Štefánia HÁJNIKOVÁ
 65 rokov
Anton HOLTAN
 86 rokov
Ivan HLOBEJ
 45 rokov
Peter VALÍK
 51 rokov
Štefan TABAK
 62 rokov
Ladislav ŠIDLO
 76 rokov
Pavel URBAN
 82 rokov
Stanislav ONDRUŠEK
 86 rokov
Anna GAŠINCOVÁ
 68 rokov
Alojzia BIRKUSOVÁ		
 66 rokov

i
KNM – 5,00 €, 3. Elena Čuntalová,
Murgašova 610, KNM – 3,00 €. Srdečne
blahoželáme! Výhercovia si tmôžu odmenu
prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14.
dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie

Správne znenie tajničky z čísla 7/2015
znie: „...naše sny zmenia na realitu.“ Zo
správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo
traja výhercovia: 1. Lenka Ponechalová,
Hálkova 1039, KNM – 6,00 €, 2. Miroslava Jančiová, Dl. Poľského 1054/70,

tajničky z čísla 8/2015 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. 2015.

Ruskin: Ak si človek zaslúži pochvalu, dbajte na to,....................
..........................................................................................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

dokončenie v tajničke krížovky

RTO, Imo,
čamek, požiarnik
ažúr

strach

lámaním
starší typ
symetrála
porušujú
autobusov

snežný
muž

eh
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3. časť
brať isté
tajničky množstvo

starý
otec

rozhovory

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

autor
krížovky: základná
Jaroslav číslovka
Jablonský



vstup
do domu

1. časť
tajničky

ValérVendrinský

usadenina

nasával

škrabka na
pluhu

EČV
Prešova

nevyháňaj

gágor

mužské
meno

dvojhláska

hrboľ

kryptón
(zn.)

určite

druh
opice
miliampér
(zn.)

ľalia,
po česky
rieka v Nigérii

buchni
hneď

2. časť
tajničky

navíjala

mriežková
výšivka

ohodnotiť

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2015 znie: „modlivka“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Jakub Poplanúch, Štúrova 1304, 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. 2015. 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. 2015, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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televízna
hviezda
obchodná
cena

DOPLŇOVAČKA PRE DETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

T
T
T
T
T
T
T
T
T

1. Indiánsky symbol.
2. Vytýčený smer.
3. Slávnostné rúcho.
4. Šikovné kúsky.
5. Zvieracie ústa.
6. Biely šport.
7. Tesársky majster.
8. Tikanie hodín.
9. Patriaca Teovi.
pomôcka: talár, totem

Zvesti
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Dňa 23.6. 2015 sa pre žiakov 4. ročníkov na
ZŠ Dolinský potok uskutočnila akcia pod
názvom Žiť zdravo, ktorej hlavným cieľom
bolo v rámci primárnej prevencie informovať maloletých o následkoch užívania návykových látok, ako sú nikotín, alkohol a iné
drogy, rozvíjať v nich presvedčenie, že užívanie drogy ich vystavuje rôznym rizikám,
podporiť ich v tom, aby sa nebáli povedať
droge „nie“.
Formou otázok a odpovedí ich seržant Miroslav Pučalík, príslušník Mestskej polície
v KNM, oboznámil o nástrahách vzniku
závislostí či už na fajčení alebo na alkohole, prípadne iných drogách. Na príkladoch
z praxe ukázal dôsledky užívania nikotínu a alkoholu u mladistvých. Zároveň ich
oboznámil s prácou mestského policajta,
predviedol ukážku spacifikovania výtržníka,
nasadenie pút. Žiaci mali možnosť vyskúšať
si váhu nepriestrelnej vesty, oboznámiť sa
s prístrojom na meranie alkoholu v krvi a aj
si tieto veci prakticky vyskúšať. Odmenou
za fúkanie do alkoholtestera im bola nula na
displeji. Ďalšou praktickou ukážkou s možnosťou vyskúšania boli okuliare simulujúce
opitosť. Po ich nasadení nebolo také jednoduché prejsť rovno po čiare.
V rámci akcie mali žiaci jednu úlohu – vypl-

niť anonymný dotazník zameraný na zistenie ich kontaktu s cigaretou alebo alkoholom. K tomuto obdržali všetci upomienkový
predmet, pero s logom Žiť zdravo. Pre porovnanie údajov o kontakte s alkoholom
alebo cigaretami žiakov 4. ročníkov a žiakov II. stupňa ZŠ, bol anonymný dotazník
v upravenej forme distribuovaný aj všetkým
žiakom II. stupňa. Z odpovedí uvedených
v dotazníkoch vyplýva, že z prítomných 28
žiakov 4. ročníka ani jeden z nich zatiaľ nefajčil, pričom iba 6-ti uviedli, že nikto blízky
z ich okolia nefajčí. Ostatní sú teda v kontakte s osobou, ktorá fajčí, či už je to otec
alebo matka, prípadne iný blízky člen rodiny. S užitím alkoholu už mali žiaci väčšiu
skúsenosť. 5-ti uviedli, že už pili buď pivo
alebo šampanské. Väčšinou na rodinných
oslavách alebo na Nový rok. Zarážajúce je, že
alkohol im vo všetkých prípadoch ponúkol
niekto z rodiny – mama, otec, dedo. Rodina
je pritom to prvé miesto, kde dieťa získava
návyky a vzor do života.
Na II. stupni vyplnilo dotazník 145 žiakov.
S fajčením má skúsenosť 25 % opýtaných,
s alkoholom až 63 %, čo je oproti odpovediam uvedeným v dotazníkoch pre žiakov 4.
ročníka nárast o 45 %, 9 – ti pritom uviedli,
že požívajú alkohol aj opakovane. V oboch
kategóriách, teda aj žiaci 4. ročníka, aj žiaci
II. stupňa majú väčšiu skúsenosť s alkoho-

lom ako s cigaretami. Z odpovedí uvedených
v dotazníku pre žiakov II. stupňa vyplýva,
že v polovici prípadov alkohol deťom ponúkli samotní rodičia alebo niekto z rodiny
a druhá polovica okúsila alkohol sama od
seba alebo ich ponúkli kamaráti. Viedla ich
k tomu zvedavosť vyskúšať alkohol, zážitok z opitosti, zo zábavy alebo sa predviesť
pred kamarátmi. Pritom až 79 % opýtaných
uviedlo, že považujú cigarety a alkohol za
návykové, za drogu.
Uvedený projekt bol spolufinancovaný z príspevku Žilinského samosprávneho kraja
v zmysle VZN č. 21/2010 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.

Bc. Emília Labudíková

Desmod lákadlom Jakubovských hodov
(pokračovanie zo str. 1)

tejto skupiny pozná snáď každý bez ohľadu
na vek.

Počasie, ktoré panovalo počas uplynulých
Jakubovských hodov, preverilo organizátora – Mestské kultúrno-športové stredisko,
účinkujúcich, stánkarov ale aj návštevníkov.
Prietrž mračien, silný vietor a búrky, to sprevádzalo sobotný program. Škoda, mnohé
skupiny museli svoje vystúpenie skrátiť, alebo ukončiť skôr. Diváci, aj napriek tomu, že
boli vyzbrojení dáždnikmi, často odchádzali
premoknutí až na kosť. Avšak milým prekvapením bolo to, že nik sa neponáhľal domov, aj napriek nepriazni počasia, kto chcel,
si hodovú sobotu a následne už slnečnú nedeľu užil. Najväčším lákadlom podujatia pre
občanov mesta aj širokého okolia bola skupina Desmod. Námestie doslova praskalo vo
švíkoch a ozývalo sa spevom, pretože hity

Ale pekne poporiadku: hodovanie otvoril
slávnostný sprievod za účasti predstaviteľov
mesta, mažoretiek Asanka, FS Jedľovina,
Niagara tínedžer a dychovej hudby Nová
Kysučanka. Po úvodných príhovoroch na
námestí vystúpila folklórna skupina z poľských Lodygowic s názvom Magužanie.
Nasledovalo vystúpenie domácich skupín
DH Nová Kysučanka, FS Jedľovina, Niagara
a Niagara tínedžer, Deep Dance Club a mažoretiek Asanka. Krv v žilách rozihrali skupiny Alfa z Nesluše a Jet Streams z KNM.
Svojich fanúšikov má v meste aj výherca
talentovej súťaže Jozef Pavlusík so svojou
skupinou, po ňom prišiel už spomínaný
Desmod. Bubeníci z Campana batucada roztancovali v nočných hodinách celé námestie.

Zvesti

Svoj nový videoklip k novej piesni My dvaja
s podtitulom Život na Kysuciach kvôli počasiu nestihli predstaviť raperi Koko & Roko,
ale aspoň zaspievali populárnu skladbu
Mám to tu rád.
Nedeľné dopoludnie patrilo deťom, ktoré mohli prežiť zábavu s klaunmi a vidieť
rozprávku Víla a škriatok v podaní divadla
Tamariky. Nasledoval už overený formát
– Hornokysuckí heligonkári a heligonkári
z Čierneho, FS Bystrica a Kysucká vrchárska
heligónka. V podvečerných hodinách priniesol Kysučanom svoj hudobno-zábavný
program Martin Jakubec. Bodku za dvojdňovým programom dalo Trio z Kysúc.
Poďakovanie za príjemné hodové dni a dobrú náladu patrí všetkým účinkujúcim a samozrejme organizátorom.

D. Š.
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ŽIŤ ZDRAVO

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk / Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

1. 7. – 31. 8. 2015
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
Dvanásty ročník súťaže v riešení a lúštení hádaniek a hlavolamov. Hárok s letným lúskaním si
môžete vyzdvihnúť v knižnici. Najlepší riešiteľ
získa prémiu.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 7. – 31. 8. 2015
Mestská knižnica
Poznám svoje mesto?
Letná súťaž. Vytvorte spoločne maketu mesta
pomocou krabičiek, papiera, nožničiek, lepidla
a pod. v knižnici alebo doma. Papierové mesto je
sprístupnené v knižnici.
3. 7. – 30. 10. 2015
Kaštieľ Radoľa
Premeny dreva
Výstava drevených plastík, reliéfov a moderného
tokárstva z tvorby Petra Neomániho a Ladislava
Mozola z Radole.

1. 8. 2015, 17:00 h.
Vatra zvrchovanosti
Vatra zvrchovanosti pri dvojkríži v Budatínskej
Lehote.
7. 8. – 28. 8. 2015
Kysucká hvezdáreň
Večerné pozorovanie oblohy

Pozorovanie objektov večernej oblohy pre verejnosť sa uskutoční iba v prípade priaznivého počasia (jasná obloha). Návštevníci si môžu vziať teplé
oblečenie a baterku.
Začiatok pozorovania: 7. 8. o 21:00 h.;
14. 8. o 20:45 h.; 28. 8. o 20:30 h.
Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma
Informácie: www.astrokysuce.sk,
t.č. 041/421 29 46

siac. Pozorovať bude možné len v prípade jasnej
oblohy.

8. 8. 2015
Nízke Tatry
Výstup na Latiborskú hoľu a Ďurkovú v Nízkych
Tatrách.

22. 8. 2015
Kysucká vrchovina
Turistika na Javorníky a Kysuckú vrchovinu a zároveň 5. ročník spomienkovej 50-tky.

9. 8. 2015
Neslušskými osadami
Pešia turistika na Javorníky, prechádzka neslušskými osadami.

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER
1. 9. 2015
Primátorský výstup na Holý vrch
Pešia turistika na najvyšší vrch katastra KNM –
Holý vrch. 8. ročník primátorského výstupu.

14. 8. 2015
Lunochodecký výstup na Vreteň
Spomienkový lunochodecký výstup na Vreteň.
14. 8. 2015, 07:00 – 10:00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba
SR.

10. 9. 2015, 17:00 h.
Kurz brušných tancov
Dom kultúry KNM
Otvorenie kurzu brušných tancov. Stačí prísť
do zrkadlovej sály DK na 3. poschodí, doniesť si
vhodnú obuv a oblečenie, ostatné sa dozviete na
tomto prvom stretnutí. Prvá ukážková hodina
zdarma.

17. – 21. 8. 2015, 20:30 h.
Kysucká hvezdáreň
Prázdninové pozorovanie večernej oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pripravuje pre všetkých záujemcov počas letných prázdnin pozorovanie večernej oblohy. Okrem objektov letnej
oblohy bude možné pozorovať Saturn s jeho
prstencami a neskôr v priebehu týždňa aj Me-

23. 9. 2015, 17:00 h.
Kurz spoločenských tancov
Dom kultúry KNM
Prvé stretnutie, ako sa naučiť základom polky,
valčíka, tanga, rumby, salsy a ďalších tancov pre
mládež aj dospelých sa uskutoční v hlavnej sále
Domu kultúry KNM.
Poplatok 45 € za 10 lekcií

Najlepší kysucký guláš Jožka Mičuru
5. ročník súťaže Najlepší kysucký guláš bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.
Termín konania: 26. 9. 2015
Miesto konania: na sídlisku Kamence za pohostinstvom Domček
Podmienky prihlásenia do súťaže: Družstvo pozostáva z 3 členov ľubovoľného veku či pohlavia. Pri prihlasovaní zaplatí 15 € (5 € na osobu) ako štartovné. Maximálne množstvo uvareného gulášu je 30 litrov (minimálne však 40 porcií), guláš môže byť mäsový, rybací, hubový, sójový... Súťažiaci musia uvariť guláš do 12.00 hod.,
prípravy sa začínajú od 7.30 hod. Súťažné vzorky pre porotu sa budú odoberať medzi 12.00 – 13.00 hod. Následne bude vyhlásené poradie šiestich víťazných družstiev
a cena diváka. Súťažiace družstvo môže vydávať guláš na konzumné lístky, ktoré poskytne organizátor súťaže, nesmie predávať guláš za hotovosť (diskvalifikácia).
Po vydaní gulášu si môžu prísť vymeniť lístky za hotovosť vo výške 60 % z vydaných gulášov, max. z 90 porcií gulášu. Súťažiace družstvá si prinesú: kotlík, kuchynské potreby k príprave gulášu, suroviny, koreniny a dochucovadlá. Podľa počasia odporúčame si priniesť dáždniky či slnečníky. Organizátori zabezpečia: vyhradené
miesto, stolík, drevo a vodu, tiež chlieb, misky a lyžičky. Tak ako aj po minulé roky, zisk z podujatia bude venovaný na podporu rozvoja kultúrnych a športových aktivít
detí a mládeže. O dobrú náladu sa postará aj bohatý kultúrny program. Uskutočnia sa rôzne sprievodné súťaže. Všetci ste srdečne vítaní. Prihlášky a informácie:
MKŠS KNM, Dom kultúry, p. Čierňava, p. Vajdiak 0904 498 316, p. Hošták (pohostinstvo Domček) Poznámka: Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny, s ktorými včas oboznámia súťažiacich. Súťažiaci, ktorí už uhradili štartovné a budú sa chcieť odhlásiť, tak urobia najneskôr do 21. 9. 2015
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