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PRIANIE
DO ŠKOLSKÉHO ROKA
Milí pedagógovia, žiaci, študenti,
dva mesiace prázdnin ubehli ako voda. Tento
rok nám bolo dopriatych deväť nádherných
slnečných týždňov. Verím, že ste ich využili
aktívne, poleňošili a oddýchli ste si, zrelaxovali, nazbierali plno zážitkov a nabrali nové
sily do ďalšieho školského roku.
Teraz čaká na Vás svet objavovania prírody,
pochopenia zázrakov vedy a techniky, krásy jazykov a tajomných príbehov. Čaká na
vás desať mesiacov vzdelávania, získavania
nových informácií a zručností, ale aj desať
mesiacov strávených s priateľmi, na výletoch
po Slovensku a na kultúrnych a športových
stretnutiach. Deviatakov a stredoškolákov
v posledných ročníkoch čakajú náročné
skúšky, ktoré však s pomocou svojich učiteľov a rodičov určite hravo zvládnu. A pedagógovia opäť odovzdajú svoje vedomosti ďalším
stovkám zvedavých školákov.
Prajem Vám preto veľa šťastia na pôdach Vašich škôl, aby ste s radosťou a spokojnosťou
nasávali nové znalosti a pripravovali sa tak
na ďalšie vzdelávanie a do života. A aby Vás
nasledujúce mesiace sprevádzali len úspechy.

DOBRODRUHOV
ZLÁKALA AFRIKA
NOVÁ KYSUČANKA
NA FESTIVALE
Dychová hudba Nová Kysučanka sa v júli
zúčastnila krajskej súťaže na festivale Fordych Tvrdošín, kde získala zlaté pásmo v
kategórii mládežníckych dychových hudieb s postupom na celoštátny súťažný
festival Hečkova Súča. Súčasne odborná
porota udelila Novej Kysučanke aj cenu
za najlepšie prevedenie povinnej skladby
súťaže: Ikov Kopáčik, Tanec.

V januárovom vydaní sme písali o trojici cestovateľov, ktorá sa vydala so svojou Ladou
menom Vasiľ na expedíciu Kazpik. Úskalia
tejto cesty ich neodradili a plán vydať sa tento rok do Afriky vyšiel. Na cestu na najteplejší
kontinent išli v inej zostave ako minulý rok.
Pôvodným členmi sú Matej Fabšík a Marián
Grofčík a medzi seba vzali Andreja Berešíka
z Horného Vadičova, ktorý úž absolvoval
cesty po Európe.

Ing. Ján Hartel, primátor mesta

pokračovanie na str. 11
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križovatku. Cieľom tejto ďalšej etapy prác
je sprejazdnenie tejto križovatky nákladným vozidlám, hlavne pre vodičov idúcich zo
smeru Dubská cesta v smere k priemyselným
objektom nachádzajúcim sa v priestoroch bývalej ZVL-KLF (NN Slovakia, Omnia)a späť.

V auguste sa už začali práce súvisiace s opravou oceľového mostíka (lávky) pre peších na
Dubskej ceste, nakoľko stav tohto mostíka
bol v havarijnom stave. V súčasnej dobe je
Dubská cesta využívaná nie len obyvateľmi
rodinných domov Dubskej cesty a miestnej
časti Dubie a návštevníkmi cintorína, ale aj
zamestnancami firmy INA Kysuce a.s., preto bolo naozaj nevyhnutne potrebné s touto
opravou, resp. rekonštrukciou začať. Povrch
mostíka už nebude z oceľového plechu, aký
bol doteraz, ale bude zo živičného krytu. V
neskoršej etape vykonávaných prác bude
vykonaná aj zmena prechodu chodcov cez

ASANKA A NIAGARA
ZAUJALI V POĽSKU
V poslednú júlovú nedeľu sa mažoretky
Asanka spolu s tanečnou country skupinou Niagara tínedžer predstavili so svojim
programom v zámockom parku partnerského mesta Lodygowice, kde sa konali už po
desiatykrát mestské slávnosti. Návštevníci
svojim potleskom ocenili naše mažoretky a
tanečníčky.

Dana Nekorancová
Foto: MKŠS KNM

V auguste tohto roku sa tiež začal budovať
novonavrhovaný bežecký ovál s umelým povrchom (tartanovým) v existujúcom areáli
Mestského kultúrneho a športového strediska (na štadióne). Tento nový ovál sa stavia na

existujúcom bežeckom ovále so škvarovým
povrchom. Tento starý ovál nespĺňal rozmerové požiadavky pre uskutočnenie atletických pretekov a slúžil len na tréningové účely. Dá sa povedať, že bol dosť v zanedbanom
stave, devastovaný časom a poveternostnými vplyvmi. Novovybudovaný tartanový
ovál už bude spĺňať požiadavky atletického
zväzu. Vnútorná dráha musí mať 400 m.
Tento povrch oválu už nebude potrebovať
takú častú údržbu. Musím pripomenúť, že
okrem toho, že budú na tomto ovále po jeho
dokončení bežecké preteky rôznych kategórií
celoslovenského významu, bude k dispozícii
v určených hodinách i širokej verejnosti. Po
dokončení povrchovej úpravy celého oválu
bude realizované i čiarovanie bežeckých dráh
- bielej farby. Budú realizované čiary priame
a čiary oblúkové. V zatrávnenej ploche za
futbalovou bránkou vľavo od hlavnej tribúny
bude vybudovaná rozbehová dráha s doskočiskom. Rozbehová dráha musí mať dĺžku
minimálne 40 m. Podkladové vrstvy tejto
dráhy ako aj povrchová úprava je navrhovaná
tak, ako bežecký ovál. Samotné doskočisko
bude lemované gumeným obrubníkom. Jeho
dno bude vyspádované a zhustené, potom
vystlané geotextíliou a zasypané kremičitým
pieskom.

AKO POKRAČUJE REKONŠTRUKCIA POLIKLINIKY?

Práce na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Kysuckom Novom Meste“
začali v marci 2015, ukončenie projektu je
plánované do konca septembra 2015. Z dôvodu krátkosti času na obstarávanie zdravotnej
techniky bude mesto žiadať o predĺženie termínu realizácie do konca roku 2015.
V súčasnosti prebiehajú práce na zatepľovaní
objektu a stavba oceľového prístrešku pred
vchodom, interiérové a bezbariérové úpravy objektu, montáž dátovej siete. Zároveň
prebieha aj výber dodávateľa zdravotníckej
techniky, ktorý je momentálne vo fáze pred
podpisom zmluvy.
Projekt pozostáva zo:
• stavebnej časti – zateplenie objektu, výmena okien a dverí, vybudovanie prístrešku
pred vchodom, bezbariérových úprav (rampy pred vstupmi), interiérových stavebných
úprav – podhľady a osvetlenie vo verejných
častiach, rekonštrukcia sociálnych zariadení,
dátová sieť – predpokladané náklady staveb-

nej časti sú 600 000 €.
• nákupu a inštalácie zdravotníckej techniky – (EKG, defibrilátor, denzitometer, kolonoskop, panoramatický RTG, RTG komplet,
sonograf na sono kĺbov, CRP analyzátory,
autokláv, sterilizátor, operačná LED lampa,
zváračka steril.obalov, ultrazvuk. čistička) –
predpokladané náklady sú 600 000 €.
Projekt je spolufinancovaný poskytnutím
NFP z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu pre Operačný program Zdravotníctvo spolufinancovaný fondom ERDF, Prioritná os 2. Podpora zdravia a predchádzanie
zdravotným rizikám, Opatrenie 2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Až 95 % výdavkov je hradených z europrojektu a Mesto
KNM prispeje z vlastných prostriedkov celkom 5 % z oprávnených výdavkov na projekt.
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Mestské kultúrno-športové stredisko KNM a divadelné súbory
Didero a Babylon pozývajú deti
a študentov na nábory nových
členov. Tie sa uskutočnia v Dome
kultúry KNM 17. septembra
- o 14,30 hod. nábor do divadelného súboru pre deti základných
škôl Didero
- o 16,00 hod. nábor do divadelného súboru pre študentov stredných a vysokých škôl Babylon

VYUŽITE KULTÚRNE POUKAZY
2015 VO SVOJOM MESTE
Žiaci a pedagógovia nezabudnite využiť kultúrne poukazy aj v organizáciách vo svojom
meste. Kultúrne poukazy 2015 sú platné do
11. novembra a môžete ich použiť v dvoch
inštitúciách. V Mestskej knižnici v KNM na
úhradu členského poplatku a služieb (nie
je možné ich využiť na sankčné poplatky).
Mestské kultúrno-športové stredisko KNM
dáva možnosť využiť kultúrne poukazy na
uhradenie vstupného na podujatia, ktoré organizuje.
Podporte kultúrne inštitúcie a kultúru v našom meste svojou návštevou! Viac informácií
aj na kniznica@kysuckenovemesto.sk alebo
vnukova@mskknm.sk.

ZVESTIACH 9/1995

Kadlub je zrezaný starý peň väčšieho stromu,
z ktorého vyteká voda. A takýto prírodný výtvor je v Škorčí. Z cesty bolo vidno modrú informačnú tabuľku na strome a ochrancovia
prírody kadlub pravidelne čistili.
Podľa posledných správ tabuľa na strome už
nie je, údajme poľovníkom plašila zver.

POZVÁNKA NA
ZASADNUTIE MSZ KNM
Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
bude konať dňa 10. septembra 2015 o
13,00 hod. v zasadačke Mestského úradu
v KNM. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos
zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv
kanáli spoločnosť Antechnet s.r.o. Podrobný program rokovania bude zverejnený na webovej stránke mesta.

PRIPOMIENKOVANIE PROGRAMU ROZVOJA MESTA
Mesto KNM v tomto období v zmysle zá- nie doposiaľ spracované časti dokumentu.
kona č. 539/2008 Z. z. v znení aktuálnych Chceme Vás požiadať o predloženie Vašich
predpisov spracúva Program hospodárskeho pripomienok na doplnenie alebo zmenu naa sociálneho rozvoja mesta na roky 2015- vrhnutých častí dokumentu v prípade, ak
2020 s výhľadom do roku 2023. Vzhľadom návrhy v priložených dokumentoch podľa
k tomu, že sa jedná o základný dokument Vášho názoru neobsahujú všetky potrebné
rozvoja mesta, bez ktorého nie je možné aktivity na zabezpečenie rozvoja mesta.
čerpať žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu Vaše návrhy zasielajte e-mailom na adresu
a prostriedkov EÚ. Zámerom mesta je, aby sekretariat1@kysuckenovemesto.sk, prípaddokument zahrnul potreby všetkých skupín ne na adresu: Mestský úrad, Námestie sloboobyvateľov a riešil všetky priority a potreby dy 94, 024 04 KNM.
rozvoja mesta.
Program hospodárLekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
skeho a sociálneho
rozvoja mesta stanovuje predovšetkým
UTOROK
1.9.2015
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
smery rozvoja a
SOBOTA
5.9.2015
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
rámcové opatrenia,
NEDEĽA
6.9.2015
LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
ktoré je potrebné
SOBOTA
12.9.2015
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
dosiahnuť pre splNEDEĽA
13.9.2015
MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 134
nenie týchto cieľov.
Z uvedeného dôvoUTOROK
15.9.2015
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
du Vám ako obyvaSOBOTA
19.9.2015
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
teľom nášho mesta
NEDEĽA
20.9.2015
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
predkladáme na weSOBOTA
26. 9. 2015
LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
bovej stránke mesta
NEDEĽA
27. 9. 2015
LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
na pripomienkova-
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CHCEŠ SA STAŤ HERCOM?

O ČOM SME PÍSALI VO

i
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GYMNÁZIUM OPÄŤ OŽIJE ŠTUDENTMI A AKTIVITAMI

ŠKOLSTVO

Po dvoch mesiacoch plných slnka, prázdninových
zážitkov a relaxu sa aj na Gymnáziu v KNM opäť
roztočí kolotoč školského života. Ešte predtým
sa však môžeme v krátkosti pozrieť na uplynulý
školský rok. Ten, samozrejme, nebol len o získavaní vedomostí v škole, ale aj o rôznych školských,
mimoškolských aktivitách, vedomostných a športových súťažiach, besedách, exkurziách a aj výletoch, ktoré majú žiaci tak radi.
Žiaci našej školy mali možnosť počas školského
roka navštíviť zaujímavé miesta nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Počas exkurzií
majú žiaci možnosť navštíviť nové miesta, rozšíriť si svoje vedomosti, ako aj formovať svoje postoje a názory na rôzne udalosti. Na exkurziách
si rozširujú rozhľad vo všetkých oblastiach, od
prírodných vied, cez spoločenskovednú oblasť až
po jazykové znalosti. Na škole sú častými hosťami
odborníci z praxe. Pod ich vedením prebehli ako
súčasť vyučovacieho procesu rôzne besedy, ako
napr. Unicef – ľudské práva a problematika utečencov, Historická osobnosť Kysúc, Regionálny
rozvoj Kysúc, Bicyklom po Európe a pod.

Žiaci nášho gymnázia si môžu svoje vedomosti
overiť aj pri praktických činnostiach. Pod vedením
svojich učiteľov skúmali biodiverzitu rieky Varínka, na Námestí slobody v KNM pozorovali žiaci,
členovia astrokrúžku, vzácny úkaz – zatmenie
Slnka. Svoju kondíciu si vyskúšali na „netradičnej
telesnej“ v Triglav klube, rovnako aj pri výstupe na
Poludňový Grúň, kde okrem turistiky a orientácie
v prírode pozorovali a skúmali flóru a faunu, ba
vyskúšali si aj praktické meranie vzdialeností a
rozmerov stromov. A zimné obdobie sme využili
aj na netradičnú hodinu matematiky. Zo snehu
v areáli školy sme postavili niekoľkých geometrických telies. Trigonometrické meranie v teréne
sme si zasa skúsili počas jedného krásneho jarného dňa. Na hodinách umenia a kultúry besedovali
žiaci s akademickým maliarom Pavlom Muškom o
technikách a spôsoboch tvorby výtvarných diel a
navštívili výstavu jeho diel v Galérii Muška. Žiaci
mohli prejaviť svoje umelecké cítenie pri tvorbe
výtvarného dielka z materiálov, ktoré používa Miroslav Cipár (juta, sololit, farby, lepidlo, špagát).
Naši technickí bádatelia sa zúčastnili 11th International Particle Physics Masterclasses 2015 na
Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty ŽU. Súčasťou vyučovania informatiky boli hodiny strávené na Katedre automatizácie a výrobných systémov Strojníckej fakulty ŽU, kde mali možnosť

vidieť programovať priemyselné roboty, drony a
3D tlačiarne. V spolupráci s Mestskou knižnicou
KNM ako súčasť projektu Komprax vytvorili naši
druháci plagát „Kultúrne dedičstvo Kysuckého
Nového Mesta“. Svoje jazykové schopnosti si
vyskúšali pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Štvrtáci a tretiaci pod odborným dohľadom
pripravili a zrealizovali Deň nemeckého jazyka a
kultúry pod názvom Geld bewegtdie Welt – Peniaze hýbu svetom pre žiakov pokročilých z nemeckého jazyka. Angličtinári zasa rozoberali anglické
reálie, zvyky a tradície. Svoje literárne znalosti
zo slovenskej literatúry si mohli žiaci doplniť na
besedách so súčasnými autormi a vydavateľmi,
napr. s Petrom Holkom, Zuzanou Kuglerovou,
Ondrejom Kalamárom, Jozefom Banášom. Štvrtáci filozofi v rámci prípravy na maturitnú skúšku
sa zúčastnili vedeckej konferencie na tému: „Slovenské národné povstanie a záver druhej svetovej
vojny na území Žilinského kraja“. Tretiaci filozofi
a ekonómovia si rozšírili svoje právne vedomie na
pojednávaní na Okresnom súde v Žiline.
Nezabúdame ani na pomoc blízkym. Pravidelne
žiaci aj učitelia našej školy darujú najvzácnejšiu
tekutinu – krv. Spolupracujeme pri realizácii finančných zbierok s rôznymi nadáciami a zapájame sa do viacerých kampaní.
Súčasťou nášho života v minulom školskom roku
boli aj rôzne súťaže od školskej úrovne až po celoslovenskú. Mali sme možnosť zmerať si sily nielen
v športovej oblasti, ale aj vedomostnej a projektovej. V jeseni boli vybrané dve práce na celoštátnu
prehliadku bádateľských projektov Festival vedy
a techniky (Odbor Chémia: A: Simona Bolečková, Vladimír Antecký: Vplyv urbanizácie na kvalitu
vody, Odbor Environmentálne vedy: Petra Vybíralová, Marek Macuš: Vplyv znečistenia vody na rast
vodných rastlín).
Naši žiaci úspešne obhájili svoje práce aj v stredoškolskej odbornej činnosti, kde sme získali všetky
„cenné kovy“: Filip Fábik s prácou Mravce obsadil
3. miesto v kategórii Voľný čas, v kategórii Biológia za prácu Invázne rastliny Erika Hlavatá a Petra
Kubalová obsadili 2. miesto. Zlatica Kalužná v kategórii Matematika, fyzika zvíťazila s prácou Organizmy v stratosfére. Prvé dve miesta postúpili
na celoslovenskú prehliadku, kde nás úspešne reprezentovali. Zlatka Kalužná získala aj prvenstvo
v súťaži Mladý slovenský vedec.
Ako každý rok sme sa aj v tomto roku zapojili
do rôznych predmetových olympiád, v ktorých
sme dosiahli veľmi pekné výsledky. V Biologickej olympiáde v krajskom kole v projektovej časti
skončil na krásnom 2. mieste Marek Čelko s projektom Život v akváriu. Dominika Chrastová obsadila v krajskom kole Olympiády zo slovenského
jazyka 3. miesto a v krajskom kole Olympiády v
anglickom jazyku výborné 2. miesto.
O Dominikinom mimoriadnom nadaní svedčí aj jej literárna tvorba, s ktorou žne úspechy v

rôznych súťažiach. V súťažiach Odkaz Karolíny
Brüstelovej a Štúrov Zvolen obsadila 1. miesto, v
súťažiach Paulinyho Turiec, O cenu Slovenského
učeného tovarišstva získala 2. miesto, 3. miesto
obsadila v súťažiach Dramaticky mladí, Literárna Ilava, Poetická Ľubovňa, v novinárskej súťaži
Štúrovo pero. Za účasť v medzinárodnej súťaži
Literary Award For Young Writers získala diplom.
V literárnych súťažiach boli úspešní však aj ďalší
žiaci. V celoslovenskej súťaži literárnej tvorby
Poetický Púchov sa Erika Balátová umiestnila na
3. priečke, rovnako tretie miesto v celoslovenskej
súťaži Paulinyho Turiec získal Erik Kocúr.
Naši žiaci sa presadzujú aj v športových súťažiach.
Dievčatá získali 2. miesto na krajskom kole vo
florbale, vo futsale na okresnom kole chlapci obsadili 2. miesto, na krajskom kole cezpoľného behu
obsadilo trio dievčat Erika Hlavatá, Alžbeta Jánošíková a Natália Johánková pekné 6. miesto. A
veľmi milo nás prekvapil Ján Gajdošík na Behu do
strečnianskych schodov, kde vo veľmi silnej konkurencii skončil na 3. mieste. Na škole vytvárame
podmienky na štúdium aj pre nadaných športovcov. Tenista Jakub Behúň, tohtoročný majster Slovenska do 18 rokov, sa umiestňuje aj na turnajoch
medzinárodnej úrovne. Úspešný hokejista Michal
Roman je v reprezentácii Slovenska do 18 rokov.
Peťo Mrva sa venuje kulturistike a už vo svojich
17 rokoch dosiahol skvelý úspech – 2. miesto na
Majstrovstvách Slovenska dorastencov. Erika Hlavatá, vynikajúca žiačka, reprezentuje našu krajinu
v cyklotriale. Andrea Šidlová a Kristína Ďurinová
sa stali členkami slovenskej juniorskej reprezentácie vo florbale. Andrea reprezentovala SR na majstrovstvách sveta junioriek.
Samozrejme, nájdeme si čas aj na trochu zábavy.
Spoločne sme sa bavili na imatrikuláciách, karnevale pri príležitosti Valentína, ale aj na pochovávaní basy. Na aktivite Bez nenávisti sme si zasúťažili v rôznych disciplínach, zameraných nielen na
kondíciu, ale aj na precvičenie mozgových závitov.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým žiakom reprezentujúcim našu školu a zároveň aj
pedagógom Gymnázia v KNM, ktorí okrem toho,
že žiakov sprevádzajú vzdelávacím procesom, pripravujú pre žiakov bohatý program a pomáhajú
im rozvíjať sa v rôznych smeroch.
Život školy je veľmi pestrý, ak chcete o ňom vedieť
aktuálne, pozývame všetkých čitateľov na webstránku školy www.gymknm.sk.
Mgr. Jana Pieronová
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OČARUJÚCA KRÁSA ORAVY
A ZAKOPANÉHO

Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM usporiadal 18.
augusta duchovno-poznávací zájazd na Oravu a
do poľského turistického strediska Zakopané.
Prvá zastávka bola v rázovitej oravskej obci Zuberec, kde sme sa v kostole sv. Vendelína zúčastnili
na sv. omši, ktorú pre účastníkov zájazdu celebroval pán dekan Peter Holbička. Po sv. omši sme

RADOSŤ SENIOROV Z NOVÉHO
CD A DVD
V záhrade Denného centra Klubu 75 bolo v sobotu 8. augusta rušno i veselo. Seniori mali radosť,
že členovia seniorských kultúrnych súborov, ako
sú Kysucké žubrienky, Kysuckí junáci a Margarétky v spolupráci s asistentom Poslanca NR SR Jurajom Šefarom uskutočnili slávnostný krst CD a
DVD ich záujmovej činnosti. Tohto významného
podujatia sa zúčastnili vzácni hostia poslanec NR

BODOVALI POZEMKY
V júli a v auguste prebehli bodovania priľahlých pozemkov, ktoré sú prihlásené do Súťaže
o najkrajší priľahlý pozemok (kvetinovú výzdobu). Členovia Komisie ochrany životného
prostredia pri MsZ v KNM spolu s pracovníč-

POZNÁTE ZAUJÍMAVÚ ŽENU VO
SVOJOM OKOLÍ?
Únia žien Slovenska vyhlasuje anketu Žena roka
2014. V termíne do 18.9. 2015 môžete nominovať ženu z vášho okolia v jednotlivých kategóriách. Nominačný list nájdete v mestskej knižnici

sa presunuli o pár kilometrov ďalej do Múzea
oravskej dediny. Stredom múzea preteká Studený potok a na jeho brehoch sú postavené domy
pochádzajúce z rôznych kútov oravského regiónu. Nájdeme tu domy slúžiace na bývanie, ale
aj hospodárske budovy a obydlia remeselníkov
a ich dielní. Taktiež sa tu nachádza škola, ktorú
navštevoval Pavol Országh Hviezdoslav. Veľmi
pekným objektom je kostolík, tu sme si vypočuli
krátky koncert z diel barokových a renesančných
umelcov.
Na Orave sme ešte navštívili mestečko Tvrdošín,
na ktorého cintoríne sa nachádza jedna z našich
najvzácnejších pamiatok sakrálneho umenia
gotický kostolík z 15. storočia, zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mali sme
možnosť obdivovať diela remeselníkov, ktorí kostolík postavili, ale tiež šikovnosť reštaurátorov,

ktorí kostolík opravovali v rokoch 1986 – 1993.
Ich práca bola ocenená cenou plaketou Europa
Nostra.
Poslednou zastávkou bolo známe poľské turistické centrum v Tatrách – Zakopané. Tu sme navštívili kostol Matky Božej Fatimskej, ktorý bol
postavený k úcte rodákovi, poľskému pápežovi
Jánovi Pavlovi II. Práve v tomto kostole sa nachádza aj jeho relikvia, ktorú sme si uctili pri tichej
modlitbe.
Bol to výlet trochu náročný, ale o to obohacujúcejší. Nielenže sme toho veľa videli, ale nabrali
sme tu najmä veľa duchovných síl. Na záver sa
chcem poďakovať v mene všetkých účastníkov
vdp. dekanovi Petrovi Holbičkovi za duchovné
sprevádzanie a pánovi šoférovi V. Čelkovi za bezpečnú jazdu a šťastlivý návrat domov.
Magda Harceková

SR Anton Martvoň, primátor mesta Ján Hartel
a poslanec ŽSK Ľubomír Sečkár. I napriek slnečnému dňu sa prišlo zabaviť a zároveň pochutiť
si na výbornom guláši a občerstvení pozvaných
95 seniorov. Naše hlasy sa rozliehali po širokom
okolí, pretože nechýbala chuť si zo srdca zaspievať pri heligónke. Pri dobrej nálade sme si ani
neuvedomili, ako ten čas letí a zabávali sme sa do
neskorých večerných hodín. Za krst CD a DVD
seniori chcú poďakovať hlavnému organizátorovi

Jurajovi Šefarovi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

kou MsÚ KNM prešli postupne všetky prihlásené upravené pozemky pri bytovkách v
meste ale aj pri domovoch sociálnych služieb.
Každý hodnotil podľa vlastného uváženia,
takéto prideľovanie bodov prebehne ešte raz,
body sa sčítajú a budú známi víťazi. Uvidíme,
kto z desiatky prihlásených porotcov najviac

zaujme. Palce treba však držať všetkým, lebo
pri prehliadke jednotlivých súťažných úsekov
bolo vidno kus poctivej práce a veľkú dávku
vlastnej kreativity pri skrášľovaní životného
prostredia.(foto na titulnej strane)
D. Š.

alebo na webovej stránke mesta. Vyplnený nominačný list odovzdajte do 18.9. 2015 v mestskej
knižnici alebo zašlite na adresu: uniazien.knm@
gmail.com. Nominácie môžete nahlásiť aj na čísle
0902317921, p. Stuchlíková.
Slávnostné vyhodnotenie ankety sa bude konať v

októbri 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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HOSŤ MESIACA

HOSŤ MESIACA

TOMÁŠ CINKO,
Kysučan so zaujímavou záľubou.
Na úvod sa nám skús stručne predstaviť.
Som rodený Kysučan a mám 24 rokov. Momentálne pracujem v Kii aj tiež ako osobný
tréner vo fitness centre Wéčko. Tým mojim
zaujímavým koníčkom je netradičný prekážkový beh Spartan Race.
Čo je to vlastne Spartan Race?
Nie je to obyčajný krosový (v prírode, v teréne) beh. Na trase behu Spartan Race sú pre
účastníkov pripravené prekážky, a takýto
šport je o to náročnejší. Ide o prekážky ako
preliezanie, podliezanie, nosenie vriec, plazenie sa v blate pod ostatným drôtom, šplhanie
na lane, prekonávanie vodných prekážok,
prehadzovanie pneumatiky a pod. Súťažiaci
vopred nepozná trať. Samozrejme ide aj o čas.
Spartan Race má tri úrovne: Sprint má min
5 km a min. 15 prekážok, Super je dlhý min.
13 km s min. 21 prekážkami a pri Beast dĺžka
trate presahuje 20 km a 26 prekážok. Tento
celosvetový šport prišiel na Slovensko v roku
2012 z USA. Tu vznikol Spartan Race z nápadu skupinky bývalých príslušníkov Britskej
námornej pechoty a Amerických nadšencov
extrémnych a vytrvalostných športovcov ako
odpoveď na monotónne, nezáživné a dlhotrvajúce preteky rôznych triatlonistov, či inak
povedané železných mužov, krosfiťákov a podobne.
Na Spartan Race sú jednoznačne v prevahe
muži oproti ženám. Počet účastníkov jedného
behu býva aj okolo 3000, štartuje sa vo vlnách
s cca 250 ľuďmi z celého sveta, napr. na Donovaloch sa registrovali športovci z 21 krajín.
Tento rok sa konal prvý zimný Sprint v januári v Jasnej, teda celosvetovo prvý zimný Spartan Race bol na Slovensku.

Aké úspechy si v tomto športe dosiahol?
Minulý rok som získal prvú Trifectu. Ide o
medailu, ktorú získa bežec, keď počas jedného roka zdolá všetky tri druhy behov. Je to
pre mňa úspech, nakoľko tomuto športu som
sa začal venovať iba minulý rok. Prvé preteky
som absolvoval vo Valči, druhé na východe vo
Vechci a tretie boli na Donovaloch.
Prečo si si vybral tento šport ako si sa k nemu
dostal?
Informáciu som našiel náhodou na internete
a spomínali mi niečo aj kamaráti, ktorí sa už
Spartan Race zúčastnili. A tak som sa zaregistroval na súťaž vo Valči, šiel som bez prípravy, bez kondičky a poučil som sa... Teraz
už viem, ako trénovať a čo robiť, aby som beh
zvládol, čo najlepšie. Táto prvá, nie najlepšia skúsenosť, ma neodradila. Organizátori
upozorňujú, že každý účastník ide na vlastnú
zodpovednosť, lebo sa stávajú aj úrazy.
Čo ti okrem medailí dáva tento šport?

v Jelenci. Je to vlastne taká kópia Spartan
Race, teda preteky podobné náročnému tréningu jednotiek ozbrojených síl.
Viem, že ťa čakajú majstrovstvá Európy v Tatranskej Lomnici, ako sa na ne pripravuješ?
Vďaka práci trénera nepotrebujem príliš dlhú
a náročnú prípravu. Postačí mi behanie do
kopcov v okolí mesta zatiaľ tak raz týždenne.
V priebehu tohto leta mi vyšiel každý druhý
víkend nejaký beh, takže aj toto je moja príprava. Na začiatku augusta som bol na súťaži
v Krynici v Poľsku, ale tu ma zmohla choroba.
Aj to sa stáva. Zatiaľ mám za sebou tri Sprinty a dvakrát Super beh. Majstrovstvá sa budú
konať 6. septembra a po nich získam tohtoročnú prvú Trifectu. Druhá ma čaká po Spartan Race v Koutech nad Desnou v Čechách.
Majstrovstvá sveta 2015 sa budú konať dňa
4. októbra v Squaw Valley v legendárnych horách Sierra Nevada Mountains v Californii.
Kvalifikovať by som sa mohol, ak by som v
sezóne získal Sparťanskú mincu.
Venuje sa tomuto športu v našom meste ešte
niekto?
Áno, v KNM je viac športovcov, ktorí boli na
Spartan Race, ale mnohí bežia len raz ročne.
Aktívnejšie sa tomuto netradičnému športu
venuje Michal Palárec. Na mnohé preteky
chodievame spolu.
Ak by niekto po prečítaní tohto rozhovoru chcel
vyskúšať Spartan Race, čo musí urobiť?
Všetky informácie sú na www.spartanrace.sk.
Potom je dôležitá kondička, fitness príprava a
už sa stačí len zaregistrovať.
Viac sa dozviete tiež na mojich stránkach na
Facebooku:
https://www.facebook.com/ocrcinkyotf
či Instagrame:
https://instagram.com/ocr_cinky_otf/.
Ďakujem za rozhovor.

Je to ojedinelý šport a adrenalín. Ten úžasný
pocit, keď to človek zvládne a je v cieli, je neopísateľný, najme pri trati Beast. Minulý rok
bola pre nás pripravená 23 km dlhá trať. Je to
však aj finančne náročný šport, každý účastník si hradí registračný poplatok od 35 do
100 €, cestované, ubytovanie a pod. Preto si
práve v tomto období hľadám sponzora. Mojim najväčším fanúšikom je priateľka Petra.
Čo je hlavné, bavia ma netradičné behy. Pred
dvomi mesiacmi som bol v Prahe na The Colour Run a neskôr aj v Bratislave. Tu sa jedná o
5 km dlhý beh bez merania času, ktorý vrcholí
v cieľovej páske Colour festivalom s práškovými farbami. Ide najmä o veľkú zábavu, chodia
tu celé rodiny aj s deťmi.
Ďalším neobyčajným behom bol v auguste
Army Race. Konal sa prvýkrát na Slovensku
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AUGUSTOVÉ VÍŤAZSTVÁ ATLÉTOV
čase 15:16,72 len pol sekundy za víťazným J. Urbanom, Braňo vybojoval tretie miesto (15:20,64).
Dve medaily z päťtisícky sú výborným výsledkom
bežcov KNM.
V sobotu 8. augusta sa uskutočnil 32. ročník
Rajeckého maratónu. Na štart maratónu a polmaratónu sa postavilo takmer 700 bežcov nielen
zo Slovenska, ale aj z Česka, Maďarska, Ukrajiny,
Ruska a Kene. Preteky sa štartovali o 10 hodine a
bežci sa museli vyrovnať nielen s náročnou maratónskou traťou, ale aj veľkou horúčavou. Náš
bežec Juraj Vitko bežal od začiatku maratónu vo
vedúcej skupine, v ktorej od ôsmeho kilometra
bežali aj Viktorom Starodubtsev (Ukrajina) a Daniel Orálek (ČR). Obaja títo bežci majú neporovnateľne viac skúseností na maratónskej trati ako
Juraj. Zo spomínanej trojice ako prvý odpadol
na začiatku druhej polovice trate Orálek. Starodubtsev po otočke v Čičmanoch zrýchlil a odpútal
sa od Juraja. Ten bežal na druhom mieste a na
Orálka získal postupne vyše dvojminútový náskok. Juraj úspešne zvládol aj záver maratónu a
dobehol do cieľa na zaplnenom námestí v Rajci
na výbornom druhom mieste. Z víťazstva sa tešil

Starodubtsev, tretí dobehol Orálek.
Na polovičnej trati sme mali zastúpenie aj medzi
ženami. Adriana Vitková dobehla na výbornom
štvrtom mieste, prvé dve miesta obsadili keňské
bežkyne.

Juraj Vitko (1. zľava) na trati Rajeckého maratónu

Mgr. Milan Slivka

NOVÁ UČEBŇA CVIČNEJ FIRMY V SOŠS

V rámci nadačného fondu Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis sme získali finančný grant vo
výške 5 000 €, z ktorého sme vytvorili pre cvičnú firmu Kováčik, s.r.o. špeciálnu učebňu – kanceláriu s potrebnou technikou (5 notebookov,

dataprojektor, multifunkčné zariadenie, stoly
pod notebooky, skrinky). Nakúpili sme kancelárske potreby a tlačivá, zorganizovali besedy s
odborníkmi o reálnom podnikaní, vytvorili sme
aktivizujúce ekonomické a účtovnícke simulačné hry, ktoré názorne vysvetľujú ťažko pochopiteľné učivá. Na simulačnú didaktickú hru
„peniaze na ceste“ sme zakúpili potrebné komponenty a žiaci spolu s pani učiteľkou Synákovou vytvorili názorné pomôcky. Ďalej zhotovili
aj logické hry v rámci predmetov účtovníctvo a
ekonomika „Nájdi ma a priraď tam, kam patrím“
a „ Doplň ma správne“.
Žiaci s pani učiteľkou Cinkovou robili ekono-

mické náučné materiály, vytvorili logo firmy,
propagačné materiály, všetko postupne fotograficky zdokumentovali a spolupracovali na tvorbe
webovej stránky našej cvičnej firmy s ponukou
kováčskych výrobkov našich žiakov zo študijného odboru umelecký kováč.
S radosťou môžeme uviesť, že učebňa cvičnej firmy Kováčik, s.r.o. je vybavená všetkou zakúpenou technikou, čím sa zvýši štandard vyučovania nielen v predmete cvičná firma v trojročnom
odbore technicko-administratívny pracovník,
ale aj vo všetkých ostatných odboroch našej školy na výučbu ekonomických predmetov.
Ing. Alena Cinková

LETNÝ TÁBOR NA SUĽKOVE
Pedagógovia ZŠ Dolinský potok v KNM pravidelne od roku 1980 s kratšou prestávkou po
roku 1989 organizujú obľúbené letné tábory,
celkovo už 22 rokov. Snažíme sa tak rodičom
vyjsť v ústrety a pomôcť im so starostlivosťou
o deti počas letných prázdnin.
Tento rok deti strávili 7 dní v krásnom prostredí Liptovského Jána. Každý deň prežili
množstvo zážitkov – kúpanie sa v hotelovom bazéne či termálnom kúpalisku, plavbu
loďou, stretnutie so zvieratkami v ZOO, v
ktorej si mohli pohladkať a kontaktovať sa so

Zvesti

všetkými obyvateľmi ZOO, navštívili Stanišovskú jaskyňu, Mincovníčkovo, hrali sa, súťažili, športovali, relaxovali. Viac vám povedia
fotografie a spokojné úsmevy našich detí na
www.zssulkovknm.edupage.org.
Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru
a pedagógom za kvalitne odvedenú prácu.
Mgr. Mária Záteková
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ŠPORT/ŠKOLSTVO

Prvý augustový víkend sa uskutočnili v Banskej
Bystrici atletické majstrovstvá SR mužov a žien.
Naši bežci na nich podali kvalitné výkony. V sobotu štartovali na 1500 m. V behu žien obsadila
Nikola Štefundová 5. miesto (5:04,59). Na štart
mužskej 1500-vky sa postavili Jozef Bubeník a
Lukáš Prívara. Jozef Bubeník bežal v kvalitnejšom prvom behu. Podal výborný výkon, keď dobehol piaty v novom, veľmi kvalitnom osobnom
rekorde 3:58,53. Zlepšil sa o takmer 9 sekúnd.
Lukáš bežal v 2. behu, v ktorom skončil tretí
(celkovo 13. miesto) v čase 4:19,98. V nedeľu v
behu na 800 m obaja štartovali v 2. behu. Jozef
Bubeník v ňom zvíťazil v čase 1:58,53 (celkovo
8.), Lukáš Prívara dobehol štvrtý (celkovo 11.) v
najlepšom tohtoročnom výkone 2:04,59. Na 800vke žien podala veľmi dobrý výkon Soňa Kohútová. Dobehla šiesta v čase 2:21,89, pričom jej na 4.
miesto chýbalo pol sekundy. V behu na 5 000 m
štartovali Juraj Vitko a Branislav Šarkan. Preteky
v pomerne rýchlom tempe rozbehol Juraj, Braňo
ho po 600 m vystriedal, ale ďalší bežci už záujem
o rýchle tempo nemali. Preteky sa spomalili a
rozhodovalo sa v závere. Juraj dobehol druhý v

i
SPOMIENKY
Dobrý človek neodchádza,
zostáva v srdciach všetkých,
ktorí ho milovali.
Dňa 16.8. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca, starého
otca, prastarého otca
Jozefa RIPELA z Kys. Nov. Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Tí, čo Vás mali radi, nezabúdajú,
Tí, čo Vás poznali, si spomenú.
Dňa 19.9. 2015 si pripomenieme 17. výročie, čo
nás opustila naša mama, stará mama a prababka
Elena GAJDOŠOVÁ, rod. Moravcová
Dňa 8.8. 2015 sme si pripomenuli 10. výročie,
čo nás opustil náš otec, dedko a pradedko
Alojz GAJDOŠ
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im s nami
krátku spomienku a modlitbu.
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 26.8. 2015 uplynuli 4 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef BESTVINA
S úctou spomína manželka a dcéry s rodinami.
Anjel sa objavil, ruku Ti podal,
Ty si ho v nádeji celého objal.
Zavrel si očká, chcelo sa Ti spať,
ani si netušil, čo to má znamenať.
Keby sa len dal vrátiť čas,
otvoriť Tvoje očká a zas počuť Tvoj hlas.
No už niet návratu, ani nádeje,
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Život už nevráti, čo osud vzal,
odišiel si vtedy, keď to nikto nečakal.
Dňa 4.9. 2015 uplynul 1 rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný
Jaroslav VLČEK z Radole
Odpočívaj v pokoji, Jarko!
S láskou a úctou Aďka, synovia Jarko a
Martinko a ostatná smútiaca rodina.
Už nič nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba Tvoj hlas,
mal si rád život, my Teba a Ty nás.
Dňa 14.9. 2015 si pripomenieme 4. smutné
výročie úmrtia nášho manžela, otca, dedka
Jozefa MIHÁLIKA
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú manželka, syn Jozef,
dcéry Janka a Marianka s rodinami, vnučky
Veronika, Laurika a malý vnúčik Alexik.

Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále.
Dňa 13.9. si pripomíname 8. smutné výročie
úmrtia a 22.9. nedožité 80. narodeniny nášho
manžela, otca, dedka
Jozefa LIŠČÁKA
S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Dňa 26.9. 2015 uplynie rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec, prastarý otec
Emil MACEJKO
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Macejkova a Trnkova.
My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú
má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v
láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.
(1 Jn 4, 16)
Ostali spomienky. Ťažko vysloviť, čo v srdci
cítime, keď k hromu chodíme.
7.8. 2014 nás opustil navždy náš otec,
pán učiteľ
Mgr. Ernest KRÁLIK
8.10. 2009 nás navždy opustila naša
mamička, pani učiteľka
Marienka KRÁLIKOVÁ
Spomínajú tí, čo ich milovali, dcéry Marika,
Marta, Magdaléna s rodinami.
Ak ste ich poznali, venujte im, prosím,
modlitbu a tichú spomienku. Modlitba je
zázrak. Ďakujeme.
Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám.
Ťažký je život bez Teba, chýbaš nám všetkým,
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.
Do večnosti odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Dňa 26.9. 2015 uplynú 4 roky, čo nás opustil
Jozef TULEC z Kysuckého Nového Mesta
S láskou v srdci spomínajú mama, otec a sestra
Monika s rodinou.
Dňa 28.7. uplynulo 10 rokov, čo nás náhle
opustil
Ján ČIČMAN

a zároveň si 3.9. pripomíname 5. výročie úmrtia
Miroslava BYSTRIČANA
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Zvesti
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POĎAKOVANIE

INZERCIA

Najkrajšia láska zomiera,
keď mama navždy očká plné lásky zaviera.
Odišla si rýchlo, opustila si nás, aj náš dom,
ver, mamička, že nám tam veľmi chýbaš v ňom.
Utíchli kroky, utíchol Tvoj hlas,
ale Tvoj obraz navždy zostáva v nás.
Osud Ti nedoprial s nami viac byť,
hoc si tak veľmi chcela žiť.
Márne Ťa naše oči hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Odišla si tam, odkiaľ niet návratu k nám.
Nič nám neostáva, len kytičku kvetov Ti na hrob
dať a v modlitbách na Teba s láskou spomínať.
Dňa 17. 7. 2015 nás navždy opustila vo veku
66 rokov naša milovaná manželka, mamička,
babka, sestra a švagriná
Alojzia BIRKUSOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, známym,
priateľom, susedom za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Osobitne ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku a zádušnú svätú omšu vdp. Štefanovi
Fábrymu a organistovi Zdenkovi Mravcovi.
S úctou a vďakou manžel, dcéra a synovia s
rodinami.

Dňa 5.8. 2015 dotĺklo srdce milovanej
manželky, matky, babiny, sestry
Dariny KUBÍKOVEJ, r. Bartošovej,
ktorá nás opustila vo veku 72 rokov.
Srdečne ďakujeme farárovi Uskobovi,
pohrebnej službe p. Pošteka, p. Ďuriakovej,
p. Švábikovi za dôstojnú rozlúčku. Tiež
ďakujeme príbuzným a známym
za kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

 V dobrej lokalite predám chatu s pozemkom v osade Povina
Mazák. Cena dohodou. T. č. 0918156213
 Doučím príp. naučím angličtinu žiakov ZŠ.
Kontakt: 0944 004155
 Ponúkam na predaj pozemok v Kysuckom Novom Meste, v
chatovej oblasti Škorčie. Pozemok má rozlohu 1000 m². Vhodný na
stavbu rekreačnej chaty. Pozemok je rovinatý, kamenitá prístupová
cesta vedie až k pozemku. Ide o C-ečkovú parcelu, vykolíkovanú,
s geometrickým plánom. Výhody: slnečný pozemok, tiché
prostredie, okolie vhodné na turistiku. Tel. 0907 350106
 Rýchla seriózna pôžička na čokoľvek až do 10 000.
Kontakt: romana.blahovcova@homecredit.sk, 0949 568 163

OPUSTILI NÁS

Anna CHOVANCOVÁ
Karolína MARKOVÁ
Darina KUBÍKOVÁ
Anna ONDREÁŠOVÁ
Justín HVOLKA
Johana RAČEKOVÁ
Mária MARUŠOVÁ
Ján JURAŠ

 75 rokov
 80 rokov
 72 rokov
 82 rokov
 83 rokov
 88 rokov
 79 rokov
 56 rokov		

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Pre nás si žil a ťažko pracoval,
Pán Boh si Ťa k sebe povolal
zakrátko za našou mamičkou v nebeskú diaľ,
zostal nám len smútok a v srdci žiaľ.
Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha,
že sa raz stretneme je naša útecha.
Dňa 10.8. 2015 nás opustil vo veku 83 rokov náš
obetavý, milovaný otecko, starký, prastarký
Justín HVOLKA z Budatínskej Lehoty
Úprimne ďakujeme príbuzným, známym,
priateľom a susedom za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Osobitne ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku vdp. farárovi Jánovi Uskobovi, vdp.
Jánovi Šmelkovi, vdp. Marekovi Muchovi,
organistovi Zdenkovi Mravcovi a speváčkam z
Budatínskej Lehoty.
S láskou a vďakou dcéra a synovia s rodinami.

NARODENIE DETÍ
Marko Macúš,
Samuel Kočiš, Tereza
Kormancová, Daniel
Horvát, Šimon Šušlik,
Michal Janík, Nikola
Popadiaková, Laura
Horvátová, Tereza
Špiláková, Viliam
Kiss, Šarlota Grofiková, Nela Lisková,
Sofia Fujáková, Jozef
Masnica, Sabina Sedliačková, Jakub Trnovec, Anna Kubaščíková, Ondrej Sobol,
Jasmin Jalovičárová,
Igor Mihalco

MANŽELSTVO UZAVRELI

Peter Mäkký a Mgr. Renáta Jurišová
Bc. Andrej Fergel a Mgr. Stanislava Svrčková
Peter Orieščik a Mgr. Zuzana Škybrahová
Dávid Borák a MUDr. Gabriela Bielešová

Zvesti
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Správne znenie tajničky z čísla 8/2015
znie: „...aby ste mu ju dopriali.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Jarmila Kubová, Oškerda
50 – 6,00 €, 2. Mária Belanová, Povina
233 – 5,00 €, 3. Gizela Škulcová, Lipová

Aim, Anat,
takin,
Ledoan,
kadetka

severo
-západ
(skr.)

doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a
podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo
do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do
21.9. 2015.



Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

840, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať
v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci
pracovný deň. Správne znenie tajničky z
čísla 9/2015 spolu s nalepeným kupónom

Shakespeare: V knihe života sme všetci........................................
..........................................................................................................

9
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tým
omotám
smerom pradivom

dokončenie v tajničke krížovky

lístoček

symetrála

vrece

kana-nejská
bohyňa

bývalé
talianske
platidlo

hodoval
(kniž.)

alkana,
oktant

pastvina

turistický
prístrešok

post
scriptum

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

astát
(zn.)

1. časť
tajničky

navigačný
prístroj

autor
krížovky:
zľava,
Jaroslav po česky
Jablonský

EČV Rim.
Soboty
3. časť
tajničky

značka
autobusov
dvojhláska
ázijský
kopytník

príbuzní

kobra

sídlo
v Indonézii

ľad, po
česky
farbiarska
rastlina
EČV Veľ.
Krtíša

mužské
meno
zavše
(hovor.)

2. časť
tajničky

český zbor
-majster

vysoká
čiapka

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 8/2015 znie: „Taliansko“. Zo
správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Maxim Vajda, Rudina 508. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici
KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod. do 17,00 hod., najneskôr do 30.9. 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 21.9. 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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telúr
(zn.)
kam

japonská
lovkyňa
perlorodiek

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

T
T
T
T
T
T
T
T

1. Obyvateľ Tatárska.
2. Tône.
3. Obyvateľ Turecka.
4. Brvná.
5. Despota.
6. Šikovné kúsky.
7. Skupina zvierat.
8. Mužské meno
(meniny 7.3.).
pomôcka: trámy, tyran

N O V ÉH O M ES TA
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DOBRODRUHOV ZLÁKALA AFRIKA

Prvý plán ich štvrtej cesty bol navštíviť Afriku. A
tento plán úspešne dobojovali a šťastlivo sa vrátili. Vedeli, že to bude administratívne náročné, asi
4 mesiace pred odjazdom nastali prvé problémy,
keď vybavovali prvé víza a komunikovali s africkými úradmi. V tomto čase museli započať proces
očkovania na 4 rôzne exotické choroby. Poznali,
že cesta bude drahá a nebolo v ich silách zafinancovať ju len z vlastných zdrojov, tak sa rozhodli
zohnať peniaze cez crowdfunding – davové financovanie projektov za protihodnotu. Tou bude pre
prispievateľov tlačená kniha, ktorú sa pokúsia vydať do konca roka 2015. Ako jeden z mála projektov práve ten ich bol úspešný, a tak zistili, že cestu
nielen že môžu, ale aj musia podniknúť.
Oslovila som Mateja Fabšíka, a ten mi stručne
rozpovedal svoje zážitky: „Už pred cestou kvôli
príliš vysokej finančnej náročnosti a birokratickým problémom sme boli nútení nechať auto na
Pobreží Slonoviny, a preto sme si pred odjazdom
zadovážili dvojníka Vasiľa, Ladu na nerozoznanie.
Cesta do Afriky začala 26.6. a ako fanúšikovia Rallye Paríž-Dakar, sme sa rozhodli kopírovať trasu,
a preto prvou zastávkou bol Paríž, pokračovali
sme cez Pyreneje, Španielsko do Gibraltaru a po
preplavení sme sa volodili v Afrike. Prvou krajinou bolo Maroko, krajina všehochuti, hôr, mora,
zelene aj púšte. Navštívili sme každú z tých oblastí, dokonca sme vyskúšali lyžovanie na najvyšších
piekových dunách na Sahare vysokých 160 m.
Prešli sme cez najvyššie priesmyky pohoria Atlas.
Pozreli sme si najznámejšie historické mestá. Boli
sme konfrontovaní s kultúrou, na čo sme neboli
pripravení. Ľudia boli síce priateľskí, ale v nás videli nekonečný zdroj peňazí, a preto sme sa rozhodli na ďalšej trase vyhýbať sa veľkým mestám
a užívať si skôr krajinu a ľudí, ktorých západní
turisti možno ešte nepokazili.
Po Maroku sme boli nútení prekonať 800 km územie, ktoré nepatrí nikomu. Je to Západná Saha-

Zvesti

ra, sporia sa o ňu krajiny Maroko, lokálny kmeň
a Mauretánia. Západnú Saharu by sme mohli
nazvať mesačnou krajinou, nachádzali sa tu len
dve mestá a pár stanov s rybármi. Tu sa pomaly
začala strácať cesta, až sa na konci, 3 km pre mauretánskou hranicou, stratila úplne a boli sme nútení prejsť pásmom nikoho, kde neplatia zákony
a toto zamínované územie je plné individuí, ktorých dennou náplňou je okrádať prechádzajúcich
ľudí. Nevieme si predstaviť iný druh príjmu v tejto
oblasti.
Do Mauretánie sme sa dostali bez komplikácií len
s 50-dolárovým úplatkom. Boli sme veľmi šťastní,
lebo keby nám našli v tejto striktne islamskej krajine v kufri 2 deci domácej kysuckej pálenky, asi by
sme si posedeli vo väzení. V Mauretánii sme mali
razom najlepšie vozidlo na ceste, nakoľko takmer
všetky vozidlá boli 30 rokov staré Mercedesy, ktoré mali niekoľko desiatok havárií za sebou. Cítili
sme sa tak trochu výnimočne a prechod krajinou
sme si užili za obdivu domácich ľudí a tešili sa na
Senegal.

Až na senegalskej hranici sme zistili, čo známe
veta „To je Afrika... „, pretože colník so samopalom
bez mihnutia oka povedal, že ak mu nedáme 400
dolárov, zoberie nám auto a môžeme ísť domov,
ako chceme. Myslel to vážne, nepomohol nám ani
24-hodinový protestný spánok na colnici. A keďže
sme chceli dosiahnuť náš prvý cieľ, museli sme zaplatiť tento nekresťanský úplatok. Ocitli sme sa v
Senegale, v krajine, ktorá mala byť rozvinutejšou
spomedzi západoafrických krajín. No na naše prekvapenie sa cesta, ľudia aj krajina zhoršili. Kvôli
vybaveniu víz do Pobrežia Slonoviny sme museli
navštíviť samotné centrum hlavného mesta Dakar. Zažili sme najhustejšiu premávku na svete.
Poslali sme pohľadnice domov, navštívili sme breh
ružového jazera, kde sa kedysi končila dakarská
rallye a boli sme pripravení vstúpiť do Guinei.
O tejto krajine sme nevedeli nič, pretože je to
jedna z najmenej navštevovaných krajín sveta,
turisti tu štandardne nechodia, a tak sme boli plní
očakávania. No nečakali sme, že Guinea príde tak
skoro, kvôli neúplným informáciám o hraniciach
a neaktuálnym mapám sme prišli na hranicu o 40
km skôr a ocitli sme sa tak o deň skôr v Guinei. Zaskočení sme však boli príjemne, pretože Guinejci
sa správali veľmi priateľsky a nechceli ani úplatok
či inú formu finančného daru, čo je v Afrike úplne

normálna vec. Možno pomohol aj fakt, že sme sa
vydávali za študentov biológie, ktorí prišli skúmať
do Guinei pralesy a písať diplomovku. Každému
sme vraveli, že nemáme peniaze, ale že chceme
Afriku prezentovať v čo najlepšom svetle. Táto
taktika fungovala až do konca nášho výletu až na
pár výnimiek. V Guinei nezačali naozajstné pralesy. Cesta zo štrkovej sa zmenila na blatistú a naša
rýchlosť klesla na 100 km za deň. Z pestrej stravy
sme prešli na jednotvárnu, celé dni sme jedli domáce ovocie mango a ananás. Občas sme si dali aj
údenú klobásu, ktorá vydržala až do Afriky. Guineou sme prechádzali vyše týždňa a ako sme sa
približovali k rovníku začali aj naozajstné tropické pralesy. Vidieť mohutnosť pralesa je zážitkom
na celý život. Na juhu sme sa ocitli v čase, končil
pôstny mesiac Ramadán a domáci Guinejčania začali holdovať alkoholu a začali problémy. Po tom,
ako nám pár opitých úradníkov takmer stratilo a
ukradlo doklady, alebo nám ich vrátili len za vysoké úplatky, sme boli nútení aj utiecť policajným
kontrolám, len aby sme sa dostali na hranice Pobrežia Slonoviny.
Tu sme však zistili, že fenomén eboly stále žije
a hranice sú beznádejne zavreté i napriek tomu,
že úrady v Európe o tom nevedia. Trasu sme boli
nútení zmeniť a museli sme sa vydať do Libérie,
ktorá tak bola poslednou zastávkou pre naše auto.
Vzhľadom na nedostatok áut sme Ladu predali za
500 dolárov, radosť z peňazí netrvala dlho, lebo
sme si museli kúpiť vnútroafrický let z hlavného
mesta Monrovia do Abidjanu, kde za hodinu letu
sme zaplatili každý 300 dolárov. Z Abidjanu sme
už mali kúpené spiatočné letenky cez Casablanku
a Paríž do Prahy. Tým, že z expedícií sa vraciame
bez batožiny a chudobní, sme už povestní a ani
tento rok sme povesti neostali nič dlžní a kvôli
chybe marockých aerolínii sme prišli o ruksaky
a domov sme prišli len s jednou sadou oblečenia
a igelitkou. Doma opäť nastala eufória, pretože
sme doposiaľ najťažšiu a najnebezpečnejšiu cestu
zvládli, prešli sme sa po červenom koberci, ktorý
nachystali známi a buchli šampanské. Už teraz sa
tešíme, kam sa vydáme nabudúce.
Počas našich ciest sme boli milo zaskočení počtom našich fanúšikov, ktorí nám dodávali odvahu
a optimizmus, preto sa chceme za ich priazeň poďakovať.“

Viac obrázkov a informácií o ceste nájdete na
Facebooku - Lada Svetom.
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LADA SVETOM

(pokračovanie zo str. 1)
V januárovom vydaní sme písali o trojici cestovateľov, ktorá sa vydala so svojou Ladou menom
Vasiľ na expedíciu Kazpik. Úskalia tejto cesty
ich neodradili a plán vydať sa tento rok do Afriky vyšiel. Na cestu na najteplejší kontinent išli v
inej zostave ako minulý rok. Pôvodným členmi sú
Matej Fabšík a Marián Grofčík a medzi seba vzali
Andreja Berešíka z Horného Vadičova, ktorý úž
absolvoval cesty po Európe.

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

1.9. 2015
Primátorský výstup na Holý vrch
Pešia turistika na najvyšší vrch katastra KNM Holý vrch. 8. ročník primátorského výstupu.
1.9.2015 - 15.6.2016
Mestská knižnica KNM
Čítajme o sto 6
2. ročník súťaže pre žiakov ZŠ a celé triedy. Zbierajte body pri návšteve knižnice počas celého
školského roka a vyhrajte zaujímavú cenu.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. - 24.9. 2015, 15:00 - 16:30 h.
telocvičňa ZŠ Dolinský potok
Nábor na judo
Nábor nových judistov sa bude konať na tréningoch oddielu Judo San v utorok alebo štvrtok.
Privítame všetkých chlapcov a dievčatá vo veku
od 6 do 12 rokov.
kontakt: Ing. Stanislav Kuchár, 0903 778107,
judo@slonik, www.judo.slonik.sk
6.9. 2015
Letný prechod Kysuckou vrchovinou
38. ročník letného prechodu západnou časťou
Kysuckej vrchoviny.
10.9. 2015, 17:00 - 18:30 h.
Dom kultúry KNM
Kurz brušných tancov
Otvorenie kurzu brušných tancov. Stačí prísť do zrkadlovej sály DK na 3. poschodí, doniesť si vhodnú
obuv a oblečenie. Prvá ukážková hodina zdarma.

11.9. 2015, 7:00 - 10:00 h.
Klub 75 KNM
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna služba
SR.
13.9.2015
Vysoké Tatry
Turistika na Furkotský štít
a do Mlynickej doliny.

25. - 27.9. 2015
Kino Kysuca
Okresná výstava drobných zvierat
ZO Slovenského zväzu chovateľov pozýva všetkých na výstavu drobných zvierat.
Otváracie hodiny: PI 14:00 - 18:00 h.; SO 08:00 18:00 h.; NE 08:00 - 14:00 h.
26.9 .2015
Deň športu pre rodiny s deťmi
Turistika na Straník.

16. - 20.9. 2015
Dni nezábudiek
12. ročník verejnej zbierky Dni
duševného zdravia - Dni nezábudiek organizuje Liga za duševné
zdravie SR. Jej cieľom je podpora rozvoja preventívnych aktivít a samotnej prevencie v oblasti
duševného zdravia.
19.9. 2015
Stretnutie priaznivcov KST
Výlet na Veľkú Raču, 7. ročník stretnutia priaznivcov Klubu slovenských turistov.

26.9. 2015, 7:30 h.
sídlisko Kamence
Najlepší kysucký guláš
5. ročník súťaže vo varení gulášu. O dobrú náladu
sa postarajú rôzne folklórne skupiny. Uskutočnia
sa aj rôzne sprievodné súťaže.
Prihlášky a informácie: MKŠS KNM, p. Vajdiak 0904 498 316 a p. Hošták (pohostinstvo
Domček)

23.9. 2015, 17:00 - 19:00 h.
Dom kultúry KNM
Kurz spoločenských tancov
1. stretnutie, ako sa naučiť základom polky, valčíka, tanga, rumby, salsy a ďalších tancov pre mládež aj dospelých.
Poplatok 45 € za 10 lekcií

NÁRODNÝ HRDINA PRI KAŠTIELI V RADOLI

Tak ako populárna skupina Elán už ohlásila
niekoľko posledných koncertov, tak divadelný súbor mladých Babylon pre fanúšikov pripravil už druhé rozlúčkové divadelné
predstavenie. Príbeh o národnom hrdinovi
Jánošíkovi sa odohral na netradičnom mieste v areáli Kaštieľa v Radoli a to mu dodalo
tú správnu atmosféru. V úvode režisér predstavenia PaedDr. Pavol Zátek prezradil, že sa
herci vďaka svojim pracovným povinnostiam

v kompletnej zostave stretli až v deň predstavenia, no na hereckých výkonoch táto skutočnosť nebola badateľná. Naopak, divák mal
pocit, že samotní herci nielen hrajú, ale aj sa
hrajú. Jednotlivé výstupy na jednoduchej ale
variabilnej scéne boli vtipné, zábavné aj emotívne. Mnohým Kysučanom známi herci určite divákov nesklamali. Jánošík síce skončil
zavesený na hák, ale veríme, že títo herci to
nebudú mať „na háku“ a pripravia nám ešte
nejedno rozlúčkové letné predstavenie v exteriéri.
Divadelné predstavenie bolo organizované
v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci a
Mestským kultúrno-športovým strediskom.
D.Š.
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