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Reportáž ch
vský
z Jakubo v
hodo

ValérVendrinský

Sezóna 2016/2017
úspešná
Dievčatá z Florbalového klubu MŠK KNM
majú za sebou najúspešnejšiu sezónu od
založenia klubu v roku 2010. Na majstrovstvách Slovenska získali medaile
vo všetkých mládežníckych kategóriách:
mladšie žiačky 3. miesto, staršie žiačky
1. miesto, dorastenky 2. miesto, juniorky
2. miesto.
Družstvu žien B sa darilo aj v 1. lige,
čo je druhá najvyššia súťaž vo florbale
na Slovensku. Trinásť výhier, dve re-

viac na str. 5

Rozširujeme
vedomosti žiakov

Čitatelia v podzemí

Včela medonosná je malý nenápadný živočích. V súčasnosti ohrozený druh hmyzu najmä neuváženou činnosťou človeka
ako je používanie pesticídov, úbytok prirodzeného zdroja potravy apod. Zaslúži
si z našej strany naozaj veľkú pozornosť,
a preto sa snažíme u detí vštepovať im
vzťah k prírode a k jej ochrane. Na hodinách biológie sa šiestaci zo ZŠ Nábrežná
stretli s učivom o včele medonosnej, je to
však len teória, a preto rozširujeme ich

Tretí ročník súťaže Čítajme o sto 6 je za
nami. Knihovníčky zažili s najsčítanejšou triedou v KNM zábavné dopoludnie

viac na str. 7

viac na str. 7

i

MESTO INFORMUJE

PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

V tomto období sme dostali niekoľko upozornení od občanov nášho mesta, že niektorí majitelia pozemkov (hlavne verejných priestranstiev) svoj trávnatý porast
nekosia a vysoká tráva môže mať v čase
kvitnutia negatívne následky pre ich zdravie. Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu,
písomne sme upozornili majiteľov týchto
pozemkov o vykonanie opatrení proti šíreniu burín, prípadne inváznych rastlín
a náletových drevín, čo spočíva v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch kosením
v čase pred kvitnutím (najmenej dvakrát
do roka), čím by zabránili ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Majitelia týchto pozemkov porušujú nielen ustanovenie článku 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kysucké Nové
Mesto č. 6/2007 o verejnom poriadku

a verejnej čistote, ktorý upravuje osobitné povinnosti vlastníkov pozemkov
a iných nehnuteľností v meste Kysucké
Nové Mesto, podľa ktorého sú majitelia
povinní, aby tieto pozemky boli riadne
a včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené, ale svojim konaním alebo
nekonaním porušujú aj niekoľko ďalších
zákonov. Ustanovenie § 127 Občianskeho
zákonníka ukladá každému vlastníkovi
veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa
všetkého, čím by nad mieru primeranú
pomerom obťažoval iného alebo čím by
vážne ohrozoval výkon jeho práv. Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku
môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne
alergické reakcie ostatných obyvateľov
a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.
Povinnosť vlastníkom pozemkov ukladá
i zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov, kde v ustanovení § 3,
ods. 1, písm. b) ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu
burín na neobrábaných pozemkov.
A nakoniec v zmysle zákona č. 193/2005
Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny je každý povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej
pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou
životného prostredia. Podľa § 3. ods. 1,
písm. a) tohto zákona je každý na úseku
rastlinolekárskej starostlivosti povinný
dodržiavať opatrenia na predchádzanie
zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, aby nedošlo k poškodeniu zdravia
ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín. Nedodržiavaním
týchto pravidiel hrozia majiteľom sankcie
podľa zákona.
Za porušenie týchto povinností môže byť
fyzickej osobe v priestupkovom konaní
uložená pokuta do výšky 332 €. Právnickej
osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť za uvedený správny delikt uložená pokuta od 166 až do 33 194 €.

Jedľovina oslávila výročie
s ocenením
Mestské zastupiteľstvo v KNM slávnostne udeľuje v čase konania Jakubovských hodov Cenu mesta osobnostiam za vynikajúce tvorivé výkony
a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej
a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho
občanov. Na júlovom udeľovaní dvoch Cien mesta bol v popredí umelecký
a kultúrny prínos. Už otvorenie slávnostného stretnutia bolo netradičné.
V obradnej miestnosti mestského úradu bolo veselo, ľudové piesne zahra-
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li a zaspievali členovia FS Jedľovina. Dôvodom
tejto muziky bolo, že Cena mesta v roku 2017
putovala k Folklórnemu súboru Jedľovina pri
príležitosti 60. výročia jeho založenia za mimoriadne zásluhy o zachovanie, šírenie a rozvoj ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají
z regiónu Kysúc a celého Slovenska. Následne si
z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela a jeho

Zámer mesta prenajať
majetok
Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák.
507/2010 Z. z. oznamuje zámer prenajať nasledovné nebytové priestory za účelom podnikania
V Dome služieb na Vajanského ul. č. 221 v KNM
Číslo LV: 1880, číslo parcely 286/2
Presný popis miesta a výmera:
prevádz. miestnosť na I. posch. o výmere cca 7,5 m2
prevádz. miestnosť na I. posch. o výmere 16,8 m2
prevádz. miestnosť na I. posch. o výmere 27,44 m2
prevádz. miestnosť na I. posch. o výmere cca 69,94 m2
prevádzková miestnosť na I. posch. o výmere cca
9,09 m2
prevádz. miestnosť na I. posch. o výmere 30,02 m2
prevádz. miestnosť na I. posch. o výmere 8,08 m2
prevádzková miestnosť na prízemí o výmere
20,26 m2
prevádzková miestnosť na prízemí o výmere 8,60 m2
skladové priestory na prízemí o výmere 17,40 m2
prevádz. miestnosť na I. posch. o výmere 10,70 m2
prevádzková miestnosť na prízemí o výmere
8,70 m2 (sklad)

OZNAMY
Výberové konanie
Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovení § 3 ods. 2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje druhé výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, KNM.
Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá
a požiadavky spolu so zoznamom požadovaných dokladov sú zverejnené na we-

zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej prevzali plaketu Cena mesta manželia Mgr. Pavol Kopták
a Mgr. Štefánia Koptáková. Poslanci a mesto
ocenili ich mimoriadne zásluhy o zachovanie
a rozvoj folklórneho súboru Jedľovina a tým
o zachovanie a rozvíjanie ľudových tradícií formou piesní, tancov a obyčají z regiónu Kysúc
a celého Slovenska. Slávnosť bola ukončená sr-

dečnými gratuláciami laureátom v troch cudzích
jazykoch, lebo medzi prítomnými sa nachádzali
i vzácni hostia z partnerských miesto z Francúzska, Poľska a Českej republiky.
Viac informácií o ocenených nájdete na webovej
stránke mesta.
D. Š.
Foto: Ing. Marián Mihalda

prevádzková miestnosť na prízemí o výmere
8,12 m2 (sklad)
kancelária a šatňa na prízemí o výmere 23,45 m2
prevádzková miestnosť na prízemí o výmere 47,30 m2
Minimálny nájom nebytového priestoru (prevádzkových miestností, sklad) je stanovený
uznesením MsZ č. 1/2004 – 39,42 €/1 m2/rok
bez služieb + inflácia.

Žiadosť musí byť v zalepenej obálke označená
odosielateľom a s označením „Cenová ponuka
Dom služieb – NEOTVÁRAŤ“, alebo „Cenová
ponuka Poliklinika – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka uchádzača musí obsahovať: žiadosť
o prenájom nebytových priestorov, účel a dobu
využitia predmetu nájmu, názov, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, prípadne
fotokópia licencie vydanej príslušným orgánom.
Na oneskorené doručené ponuky sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie a obhliadku predmetu prenájmu je možné uskutočniť po dohode so správcom
nebytových priestorov KYSUCA, s. r. o., Matice
slovenskej 620, KNM (volajte 041/425 4515 –
– Ing. Smolková Zuzana, Bc. Pavol Korduljak,
alebo 041/425 4501 – sekretariát)
Mesto Kysucké Nové Mesto neuhrádza záujemcovi náklady spojené s prípravou cenovej ponuky. Záujemcovia v plnej miere znášajú všetky
náklady spojené s prípravou cenovej ponuky.
Mesto Kysucké Nové Mesto si vyhradzuje právo
zrušiť cenovú ponuku a neprijať ani jeden návrh.

V objekte polikliniky na ul. Belanského 1346
v KNM
Číslo LV: 1880, číslo parcely: 141/4
Presný popis miesta a výmera:
Priestor o výmere 36,45 m2 na I. poschodí (ambulancia, prípravňa, čakáreň)
Minimálny nájom nebytového priestoru je
stanovený uznesením MsZ č. 1/2005 zo dňa
22. 2. 2005 a 1. 3. 2005 – 19,70 €/1 m2/rok bez
služieb + inflácia.
Lehota doručenia cenových ponúk: do
17. 8. 2017 do 15.00 hod.
Miesto doručenia ponúk: Mestský úrad, Námestie slobody č. 94/27, 024 01 Kysucké Nové
Mesto.

bovej stránke Kysuckého Nového Mesta
www.kysuckenovemesto.sk/mesto/školstvo/
voľné pracovné miesta/.
Objednajte si knihu
OZ Dubie pripravuje pri príležitosti 650. výročia 1. písomnej zmienky o Dubí knihu o histórii a súčasnosti Dubia. Prezentácia knihy
sa bude konať na oslavách Deň Dubia dňa
15. septembra 2017, kde sa budú knihy záujemcom odovzdávať. Ostatným bude kniha
doručená podľa dohody. Je však potrebné
si knihu záväzne objednať do 10. 8. 2017
e-mailom – janoskova.tatiana@gmail.com alebo na Facebooku v skupine Dubie.

žubrienky,
Margaréty,
Junáci a ich vzácnych
hostí z okolia. V polovici
júla zabávala obyvateľov
mesta hudobná skupina
Tornádo zo Žiliny.
D. Š.

Pestré kultúrne leto
Tento rok si Kysučania mohli užiť 34. ročník
Kysuckého kultúrneho leta. Po štyri nedele od
25. júna sa na pódiu na Námestí slobody konali hudobné predstavenia. Prvá nedeľa patrila dychovej hudbe Nová Kysučanka a nasledujúca hudobnej skupine Kora Band z Považskej
Bystrice. Tretím podujatím KKL bolo vystúpenie našich seniorských súborov Kysucké

Zvesti

Poďakovanie
Nezisková organizácia SPOSA KNM – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom ďakuje
za priazeň a podporu všetkým, ktorí pomáhajú rodičom tejto neziskovej organizácie
pri zabezpečení podporných aktivít pre svoje
handicapované deti: Mestu KNM, Schaeffler
Slovensko spol. s r. o., Bc. Slávke Piňákovej – MARPIN s. r. o. a študentom Strednej
odbornej školy strojníckej – umeleckoremeselné spracúvanie kovov a kováčske a zámočnícke práce pod vedením Mgr. Ľubice
Šustekovej a Mgr. Jozefa Hodasa, im patrí
poďakovanie za krásne vyrobené kované darčeky.
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 . vicemajstra Európy – mini
mix senior.
Všetkým dievčatám ďakuje
me za skvelé výkony a rodičom a fanúšikom za podporu. Srdečná vďaka patrí
aj Mestu KNM, Mestskému
kultúrno-športovému stredisku, Schaeffler Kysuce, s. r. o.,
Mobis, OZ Kysucká kultúra
a šport a OZ Asanka klub.
vedúce súboru

Asanky v Taliansku
Mažoretky Asanka úspešne reprezentovali
naše mesto a celé Slovensko na Majstrovstvách Európy 2017 v mažoretkovom športe v Talianskom meste Giullianova. Počas
štyroch horúcich dní si v silnej konkurencii
103 najlepších súborov zo 14 krajín vytancovali tituly:
– Majstra Európy v kategórii mini mix kadet
– 3 × titul 1. vicemajstra Európy – VF mix
senior, VF baton senior, trio baton kadet

Zbierajte body
pre žiakov

ŠPORT

Dobrá nálada sprevádza stretnutia podporovateľov projektu Dobrý beh. Prvé sa konalo v stredu 28. júna na mestskom štadióne
a jeho cieľom bolo nazbierať čo najviac bodov
pre žiakov ZŠ Clementisova. Body je možné
zbierať jednoduchou športovou disciplínou
ako je beh a chôdza. Stačí sa zaregistrovať
na stránke www.dobrybeh.sk a mať niektorú
z predpísaných aplikácií v mobilnom zariadení. Júnový utorok bol však niečím výnimočný, počas spoločného behu bolo možné

42. ročník
Kysuckého pohára
ROB klub KYSUCA usporiadal už 42. ročník
pretekov v rádio-orientačnom behu Kysucký
pohár. Patria medzi najstaršie preteky v Európe, aj preto sa ich pravidelne zúčastňujú
športovci z absolútnej svetovej špičky. Nebolo tomu inak ani tento rok. Účasť potvrdilo
hneď niekoľko majstrov sveta v mužskej elitnej kategórii, ale ani ženská elita sa nedala
zahanbiť, keď na štart sa postavila aktuálna
majsterka sveta z bulharskej Albeny Jana
Macinská. Celkovo sa na štart trojetapových
pretekov postavilo 169 športovcov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Veľkej Británie
a Ruska.
Kysucký pohár bol pre slovenských pretekárov zároveň aj poslednou možnosťou získať
potrebné body do nominačného rebríčka pre
nadchádzajúci európsky šampionát v Litve.
Pre českých bežcov sa započítavajú výsledky
do českého národného rebríčka.
Netradične sme miesto konania súťaže zvolili
na absolútnej rovine s čistým priechodným
lesom v letnom stredisku Gazárka neďaleko Šaštína. Chceli sme pripraviť nielen slovenským pretekárom také prostredie, aké
bude na blížiacich sa majstrovstvách Európy

Via Ferrata
Martinské hole
Latinským slovným spojením „via ferrata“ (zaistená cesta) sa obyčajne označuje
cesta v náročnom horskom teréne, ktorá
je zabezpečená reťazami, lanami, stúpač-

získať extrabody (dvojnásobok) navyše. Podporiť dobrú myšlienku prišlo 45 ľudí
od 3 rokov. Každý zabehol,
koľko vládal, beh bol zorganizovaný formou štafety.
Všetkých účastníkov táto
forma športu spojená s pomocou veľmi bavila a panovala medzi nimi družná atmosféra. Hoci nik
kilometre nerátal, odhad bol však krásny, viac
ako 100 km. Výsledok mnohých tak nadchol,
že sa stretli i na druhý deň a prišli s ďalší-

mi priateľmi, ktorí
chceli behať za vznik
Športovej akadémie
Mateja Tótha.
Ak máte chuť, zapojte
sa i vy, okrem dobrého pocitu a zdravej
aktivity môžete vyhrať mobilný telefón.
Stretnutia bežcov sa konajú každý utorok
od 18.00 do 19.00 hod. do konca augusta
na mestskom štadióne.
D. Š.

v Litve. Beh začínal doobedňajším šprintom v pásme
2 m. Popoludní už nasledovala klasická trať v pásme
80 m. V mužskej elitnej kategórii sa na čelných priečkach usadili český reprezentanti, po dvoch pretekoch
bolo jasné, že víťazom sa
stane niekto z trojice Fučík,
Šrom, Šimáček. Nakoniec bol
najrýchlejší Ondrej Šimáček
zo SZTM Pardubice pred
Jakubom Šromom a nestarnúcim niekoľkonásobným
víťazom Karlom Fučíkom.
V elitnej ženskej kategórii
triumfovala taktiež česká reprezentantka Betka Lehárová pred domácou
Janou Macinskou a Luciou Zachovou z Prahy.
Pre účastníkov z domáceho oddielu ROB boli
nominačné preteky veľmi dôležité, nakoniec
rozhodli o tom, že na majstrovstvách Európy
v Litve nás medzi mužmi budú reprezentovať až traja naši členovia, a to Martin Košut,
Jakub Kuriak a Martin Tomaščin. V klasických pretekoch v pásme 80 m bude teda
slovenská reprezentácia zložená iba z členov

ROB klubu KYSUCA!
Aj medzi ženami máme
dvojnásobné zastúpenie, a to Janu Macinskú
a Katarínu Košutovú.
V dorasteneckej kategórii sme mali na štarte
takmer kompletnú českú reprezentáciu pripravujúcu sa na blížiace majstrovstvá sveta
tejto kategórie v Turčianskych Tepliciach.
V žiackej M14 žiaril
Tomáš Jurčík z Rádio
klubu Turie a nestratili
sa ani naše mladé pretekárky Terezka Kuriaková a Viktória Poliaková, keď Terezke ušlo
pódium len o vlások a celkovo skončila štvrtá.
Podujatie skončilo veľkým organizátorským
úspechom, pretože v tom istom čase sa v stredisku konalo súbežne aj podujatie v horskom
triatlone, no rozhodne počtom i kvalitou naše
preteky vynikali.
Bližšie informácie nájdete na stránke
www.40-kysucscup.webnode.sk
Fox

kami, rebríkmi a inými pomôckami umožňujúcimi jej zdolanie. Na Slovensku máme
viacero turistických trás so zabezpečením
podobného charakteru. Prvá skutočná „ferrata“ zrovnateľná s trasami v rakúskych či
talianskych Alpách bola však vybudovaná

až v roku 2013 v Lúčanskej Malej Fatre. Takzvaná Ferrata Horskej záchrannej služby
vedie z mesta Martin (časť Stráne) k chatám v rekreačnom stredisku Martinské
hole (Martinky). Cesta prechádzajúca kaňonom Pivovarského potoka je jednosmer-
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ná a v bode pod vodopádmi sa delí na možnosť vybrať si ľahší (B) alebo náročnejší (C)
variant výstupu. Oba varianty sa neskôr
opäť spoja. Fatranská ferrata, či už zvolíme
B alebo C variant, predstavuje skutočnú
divočinu. Strmé skaly, vodopády, z ktorých
najvyšší meria až 30 m, ale i oddychové
miesta, na ktorých návštevník naberie aspoň trošku stratených síl, to všetko sľubuje
zážitok vskutku neopakovateľný. Chodník
je jednosmerný a turistom sa odporúča
používať ferratový set (prilba, sedací úväz,
tlmič pádov a rukavice).
Na túto cestu sa vybrali aj 11 turisti
ŠKT KNM v nedeľu 25. 6. 2017, pretože
bolo pekné počasie a sedieť celý deň doma
by bol hriech.
Na nástupovú časť chodníka sme sa dostali zo žltej značky, ktorá začína na konečnej zastávke MHD na Stráňach vo výške
500 m n. m. Tu odbočujme vľavo a pokračujeme po lesnej ceste až k potoku (1,2 km).
Trasa celý čas kopíruje koryto potoka, je tu
viacero drevených mostíkov a krásne horské scenérie, tiež malé jazierka na potoku,
popri tom krásna zeleň a kvetena. V prvej
polovici chodníka prechádzame bývalým
lomom, miestami po banských koľajniciach

a výhybkách, ktoré
sú
rozmiestnené
po okolí a pekne
dotvárajú scenériu
chodníka. Dokonca
jeden vozík sa tu
ešte nachádza a aj
zvyšná časť drviča
kameňa. Postupujeme stále okolo
poskakujúceho potoka po kameňoch,
chvíľami po balvanoch, jednoducho peknou
roklinou, v ktorej je v tomto teple celkom
príjemne, lebo je tu les aj tieň. V potoku sa
chodník vo výške 1 130 m n. m. rozdvojuje. Tu sa rozdeľujeme aj my na dve skupiny,
väčšia skupina si vyberá náročnejšiu časť.
Skupín je tu viac a je nutné postupovať so
zvýšenou pozornosťou, veď je to v podstate lezenie po horolezeckej ceste náročnosti
2 až 3. Lezú s nami aj takí, čo to skúšajú
prvýkrát. Skúsenejší im radia a pomáhajú,
dokonca na seba navliekajú aj ferratovú výstroj a prilby. Roklina je plná vody a menších i väčších vodopádov. Človek musí byť
jednoducho stále v strehu, lebo aj stúpačky
sú šmykľavé, miestami človek sa drží len

lana a je zapretý
v spore so skalou,
jednoducho
je
to parádny adrenalín. Postupne
vidíme, ako pod
nami rastie hĺbka
a zároveň aj výška. Obe cesty sa
spájajú pod krížom na odpočívadle, kde sa stretáme, zapisujeme sa do vrcholovej knihy
návštev a postupne sa dostávame na modrú
značku vo výške cca 1 250 m n. m., ktorou
sa dostaneme na Martinské hole k chatám.
Od chát je možné výstup predĺžiť napríklad na Krížavu, Veľkú lúku alebo Veterné,
ktoré sú pomerne blízko. Väčšia a mladšia
časť partie si to predlžili až do Kuneradu.
Návrat z ferraty je od chát na Martinských
holiach po žltej značke, popri Hodinovke
až na zastávku. Všetci sme maximálne spokojní a pri najbližšej príležitosti pôjdeme
pozrieť ferratu v Slovenskom Raji v Kyseli.
Pozývame vás!
Teodor Bráciník

Sezóna 2016/2017 úspešná

kvalitných výkonoch svedčí zlepšenie oproti minulej sezóne, hráčky obsadili pekné
7. miesto.
Na záver sezóny sa kysuckonovomestské
florbalistky zúčastnili už po tretíkrát medzinárodného turnaja v Drážďanoch. Do finále sa prebojovali ako jediný slovenský

tím. No v závere podľahli reprezentačnému
výberu Nemecka 2:3.
Za úspešnú reprezentáciu mesta a Slovenska a za krásne výsledky ďakujeme hráčkam
a ich trénerovi Mgr. Michalovi Vlčkovi.

(pokračovanie zo str. 1)
mízy a jedna prehra zabezpečili hráčkam
fantastické prvé miesto. Tohtoročná florbalová extraliga žien nepriniesla našim
hráčkam medailové umiestnenie, ale o ich

Zápolenie v centre mesta
Prvý júlový deň námestie v našom meste obsadili športovci. Na troch basketbalových kurtoch sa konal 7. ročník
turnaja Schaeffler Čuhársky Streetball
2017 – Streetball Proti Rakovine. Prihlásilo
sa 29 družstiev z celého Slovenska a Čiech.
Trojčlenné tímy súperili v piatich kategóriách a divákom priniesli neskutočné
športové okamihy. O spestrenie krásneho
letného dňa sa postarali mažoretky Ellies
z Ochodnice. Atraktívnymi boli i sprievodné súťaže: súťaž v streľbe trestných bodov
a súťaž v streľbe trojbodových košov. Výhercovia streleckých súťaží Barbora Bačová a Tomáš Hanák okrem vecných odmien
získali i možnosť zúčastniť sa súťaží Free
Throw's King a King of Long Distance, ktoré sa uskutočnia na finálovom turnaji série
v Žiline. Vecné ceny a trofeje si odniesli prvé
tri družstvá v jednotlivých kategóriách:
Muži – OPEN: 1. Stará škola (Remenec Z., Ohrádka M., Jantošík R., Šoška J.);
2. Ballers (Hanák T., Plica P., Uhričík M.,
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Hrubý R.); 3. Ball Fighters (Hájek M., Worobel R., Ruman J., Imriš M.)
Muži – REKRE: 1. DTS (Januš R., Urban J.,
Bucket P., David R.); 2. Šarmantné sloníky
(Jantošík R., Šoška J., Kuboš P., Weis J.);
3. Pseudoballers (Hanák T., Hrubý R., Čerňanský J., Kubis M.)
Ženy: 1. O jedného menej (Miksadová K.,
Brucknerová J., Šeligová B., Bachorová M.);
2. Ako chcete (Bačová B., Urbanová B.,
Šedivá H.); 3. Nesmrteľné tety (Fabrici M.,
Tupá G., Gavláková K.)

Chlapci do 18 rokov: 1. Negatívna líška (Pažický F.,
Turza Š., Blažíček Ľ.); 2. The
Brotherhood (Frass R., Zemánek A., Milo Ľ.); 3. Cthulhu (Klučka P., Mehri J.,
Koki A.)
Mix: 1. Okolo pol 12 (Jány
T., Urbanová B., Baláž M.,
Bachorová M.); 2. Muzikanti (Radakovič J., Šedivá
H., Bačová B., Šeligová B.);
3. MILF and Hunters
(Fabrici M., Škubák M., Smetana E.)
Športové podujatie bolo možné zorganizovať vďaka sponzorom: netradicnetorty.sk,
Intersport, Mesto KNM, Schaeffler Kysuce,
s. r. o. a iným dobrovoľníkom.
Výťažok z podujatia bol venovaný Lige
proti rakovine. Kompletné výsledky nájdete na: https://play.fiba3x3.com/events/
5f5d235d-f9ae-4235-8828-677ab6c3fbe7/
schedule
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HOSŤ MESIACA

V rubrike
Hosť
mesiaca sa
rozprávame
s Dominikou
Chrastovou,
talentovanou
novinárkou

Ak by som chcela vymenovať všetky Dominikine úspechy, zabrali by jednu stranu vo Zvestiach. Preto ich spomeniem len
v stručnosti: ocenenia na celoštátnych
literárnych súťažiach Dúha, Poetická
Ľubovňa, Literárna Senica, Dramaticky
mladí, Krídla Ivana Laučíka, prvé miesta
na Hodžov novinový článok, Historická
osobnosť Kysúc, Slovo o obraze, Staň sa
vedeckým novinárom, ocenenia vo viacerých ročníkoch Petržalských súzvukov
Ferka Urbánka, Literárnej Ilavy, Jurinovej jesene, Odkazu Karolíny Brüstleovej,
Paulinyho Turca, Literárnej Villy Zerna, Mladej slovenskej poviedky a ďalšie
úspechy na novinárskych a rečníckych
súťažiach. Kde to vlastne všetko začalo?
Začalo sa to v 7. triede na ZŠ Nábrežná. Tam
som mala výbornú slovenčinárku Mgr. Vieru
Ševecovú. Zadala nám celoročný projekt
a v jednej jeho časti sme mali vymyslieť báseň.
Stačilo osem veršov, ale ja som sa rozpísala
na päť strof, a tak som zistila, že ma písanie
baví. V 9. ročníku som sa náhodou prihlásila
do ZUŠ, a tam som pod vedením Mgr. Anny
Vlčkovej začala písať prvé poviedky, ktoré
sme posielali aj do súťaží. Hneď prvá bola
úspešná, v roku 2013 som za ňu v Petržalských súzvukoch získala čestné uznanie.
Ktoré ocenenie je pre teba najvýznamnejšie?
Nedá sa takto vybrať žiadne. Najvýznamnejšie sú pre mňa momenty oceňovania. Na vyhodnoteniach literárnych súťaží sa človek
stretáva s ľuďmi s rovnakými záujmami. Spoznala som rovnako sčítaných rovesníkov, ktorí majú
svojskú predstavivosť ako
každý spisovateľ. Často sa
na súťažiach stretávame tí
istí, sme v kontakte, dokonca sa aj navštevujeme, hoci
bývame v rôznych kútoch
Slovenska. Rečnícke súťaže
mali pre mňa prínos v tom,
že mi dodali sebavedomie
hovoriť pred publikom a naučili ma usporiadať si v hlave myšlienky za krátku chvíľu. Tie novinárske
súťaže boli významné tiež, keďže idem študovať žurnalistiku.

Akou formou ešte prezentuješ svoju prácu?
Výbornou skúsenosťou bola stáž, ktorá súvisela
s výhrou súťaže Staň sa vedeckým novinárom.
Okrem písania vedeckých článkov som sa počas
nej naučila robiť monitoring aktualít, vyhľadávať informácie, tvoriť newsletter a pod. Taktiež
išlo o moju prvú skúsenosť s ozajstnou redakciu v Bratislave. Mala som len 17, nemohla som
uveriť, že už vtedy sa mi to podarilo.
Aktuálne píšem pre internetový portál
Fiči.sk. Prispievam tam článkami minimálne
raz za týždeň a editorky mi dávajú spätnú väzbu, ktorá mi pomáha zlepšovať sa.
Čo sa týka periodík, mala som dva články v časopise Rodina a škola. Jeden bol na tému ako
média ovplyvňujú človeka a druhý o tom, že
život politika je skúškou charakteru. Veľmi
ma zaujímajú politické témy, viac ako ženské či blogerské. Do tohto celoslovenského
časopisu som sa dostala tak, že moje prejavy
na celoštátnom kole rečníckej súťaže zaujali
predsedu komisie, ktorý je zároveň šéfredaktorom časopisu. A ako si možno mnohí všimli,
už asi štyri roky publikujem v regionálnych
médiách.
Tanec zubných kefiek je tvoj divadelný
scenár vytvorený na základe vlastnej poviedky. Aké to bolo vidieť vlastnú hru?
Bol to môj tretí scenár. Nepíšem scenáre
často. Najviac hrdá som na ten, ktorý som
vytvorila ako 17-ročná do súťaže Dramaticky
mladí. Prekvapilo ma, že hneď za prvotinu
som získala 3. miesto. V porote pritom sedeli
významní scenáristi.
V ZUŠ sme chceli zahrať divadlo pre násťročných, no bolo ťažké nájsť ten správny námet.
Nakoniec som prepísala svoju poviedku Tanec
zubných kefiek na scenár. Bola som veľmi
zvedavá, akú bude mať polročná práca nášho
odboru odozvu. Tešilo ma, keď sa diváci smiali vtedy, keď som to ako autorka očakávala.
Znamenalo to, že vtip sa podaril.
Momentálne tvoríš pod vedení p. učiteľky Anny Vlčkovej, vedúcej Literárno-dramatického odboru v ZUŠ KNM. Ako
vyzerá vaša spolupráca? Vraj ju budíš
i o polnoci.
Naša spolupráca je niekedy až
kamarátska, ide o veľmi príjemný vzťah učiteľky a žiačky. Keď
potrebujem s textom poradiť,
venuje sa mi aj doma po pracovnej dobe. Zvyčajne všetko stíham až na poslednú chvíľu, preto sme nie raz posielali súťažný
príspevok o 23.59 h, pričom
uzávierka bola o polnoci.
LDO je asi najmladší odbor
v ZUŠ a kedysi bol aj celkom nenápadný. No v roku 2014 nastal veľký boom
s oceneniami našich žiakov a odvtedy sme
aj naďalej veľmi úspešní. Pre pani učiteľku

to znamená viac práce, viac súťaženiachtivých žiakov, viac príspevkov, viac editovania
a vedenia. Je obdivuhodné, ako všetko stíha
a dokáže sa každému venovať aj individuálne,
keď treba. Často sa stáva, že práve ona objaví
v žiakoch talent, spoločne ho rozvíjajú a časom sa dostavia prvé výhry. Obdivujem na nej
taktiež to, s akou trpezlivosťou dokáže zvládnuť skupinu dvadsiatich hyperaktívnych detí.
Určite treba spomenúť, že sa ti darí
i v škole. Na Gymnáziu v KNM si dosahovala výborné výsledky. Čo považuješ za
svoj najväčší úspech? Kam ideš študovať
teraz?
V maturitnom ročníku som sa prihlásila na
Olympiádu ľudských práv, chcela som vyskúšať aspoň školské kolo. To som však vyhrala
a postúpila ďalej. Na krajskom kole nás bolo
okolo 40, po teste postúpila ani nie polovica
z nás do ústnej časti. V nej sa rozoberali obzvlášť ťažké tézy, moja sa týkala trestu smrti.
Bola som však pripravená, a to aj vďaka pomoci pani učiteľky Marianny Židekovej. V prvom
ročníku sme dokonca mali predmet Výchova
k ľudským právam a dúfam, že sa opäť vráti
do osnov tohto gymnázia. Myslím si totiž, že
je potrebné, aby mali mladí študenti prehľad
o svojich právach a povinnostiach a aby vedeli, ako to funguje v štáte ešte predtým, než
dosiahnu volebný vek. Krajské kolo som vyhrala a dostala sa na celoslovenské, kde bolo
až 61 súťažiacich. Postúpila som do finále
a skončila na 4. mieste. Spoznala som tam
veľa aktívnych mladých ľudí, ktorí majú široký prehľad, a bojujú za práva menšín a pod.
Na tento úspech som v rámci reprezentovania gymnázia najviac hrdá. Za svoje študijné
výsledky som dostala aj ocenenie Žilinského
samosprávneho kraja.
Vzali ma na žurnalistiku do Bratislavy. Škola
je špecifická tým, že prijímacie skúšky musia robiť úplne všetci bez ohľadu na úspechy
a známky. Prijímačky boli náročné, pozostávali
z testu, v ktorom žiak preukázal svoj všeobecný prehľad a logické uvažovanie, potom sme
mali napísať správu na témy teroristický útok
v Manchestri a voľba generálneho riaditeľa
RTVS. Kamerovej skúšky som sa obávala najviac, no nakoniec som mala za ňu plný počet.
Na záver by som sa spýtala aj ako knihovníčka. Vraj rada čítaš, odporuč nejakú dobrú knihu na leto čitateľom Zvestí KNM.
Mám rada slovenskú spisovateľku Vladimíru
Šebovú, ktorá pracuje na sci-fi trilógii. Teraz
jej vyšla druhá časť Hypersomnia. Hlavní hrdinovia nedokážu spať, a tak sa čitateľ môže
zamyslieť, čo všetko by stihol, keby bol tiež
insomnikom. Mnohí ľudia by najradšej spali
celý deň, no iní zas majú pocit, že spánkom
premárňujú svoj život. Ja patrím skôr do tej
druhej skupiny.
Ďakujem za rozhovor.
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Rozširujeme vedomosti
žiakov
(pokračovanie zo str. 1)
vedomosti rôznymi inými formami výučby.
Už v decembri uplynulého školského roka sa
uskutočnil na škole projektový deň na tému
Včela medonosná. Medzi žiakov zavítal asi
po desiatykrát včelár Miroslav Káčerík, ktorý
má včelnicu v Hornom Vadičove – Galierovce
a veľmi ochotne a pútavo porozprával deťom
zaujímavosti o chove, živote a ochrane včiel.
Deti si vyskúšali vlastnoručne vyrobiť sviečky
zo včelieho vosku, ochutnávali med a oboz-

Čitatelia v podzemí
(pokračovanie zo str. 1)
plné hľadania indícií, športových knižných
disciplín a rozšifrovávania knižných kódov,
ktoré bolo hlavnou odmenou súťaže.
Žiaci všetkých troch základných škôl počas celého školského roka zbierali body. Tento rok súťaž
vyhrala 5. B zo ZŠ Clementisova. Veľké uznanie
patrí aj 2.B zo ZŠ Nábrežná, ktorá obsadila
2. miesto a 3.B zo ZŠ Clementisova na 3. mieste. Ich triedni učitelia p. Olexová, Bandurová

Malé dejiny veľkých
skutkov
Žilinskú župu tvorí niekoľko rázovitých regiónov so svojimi špecifikami, unikátmi, ktoré rôznymi spôsobmi propagujeme ostatným
i celému svetu. Naša história je neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu a vytvárajú
ju osobnosti, ich činy. Je nutné týchto ľudí
poznať, aby sme naplnili ich odkaz, či pokračovali v posúvaní toho pomyselného štafetového kolíka cez svoju prítomnosť do budúcnosti.
Spojená škola v KNM sa v tomto školskom
roku zapojila do Grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „Cesta za poznaním objektívnej

Seniori poľovníkmi
Druhý ročník Poľovníckej súťaže seniorov sa
konal v utorok 27. júna v prírodnom amfiteátri Horný Vadičov. Návštevníci súťaže si mohli
pozrieť poľovnícke trofeje, ktoré zapožičal
poľovník pán Rudolf Bzdyl. Pozvanie zápoliť prijalo CSS Studienka
Novoť, CSS Park Čadca, CSS Žarec
Čadca, DSS a ZpS Horelica Čadca,
ZpS a DSS Karpatská Žilina a domáce zariadenie ZpS a DSS KNM,
ktoré zložilo dve družstvá, a to seniori zo ZpS Štúrova a muži z DSS
Litovelská.
Počasie v tento deň bolo nádherné.
Mgr. Denisa Smreková, riaditeľka
ZpS a DSS KNM, privítala hostí

Zvesti

namovali sa s jeho liečivými účinkami. Aby
sme vedomosti šiestakov ešte viac utvrdili,
21. júna sme navštívili
včelnicu v Povine, kde
sa im venovali skúsení včelári Miloš Belan,
Damaška, Masnica a Haluzka z Vadičova.
Žiaci sa oboznámili sa s históriou včelárenia
a prácou včelárov, dozvedeli sa mnohé zaujímavosti zo života včiel a vyskúšali si mnohé
včelárske práce napr. výrobu rámika, otváranie a čistenie úľov, nahliadli aj do rôznej

včelárskej literatúry. Súčasťou aktivity
bola aj ukážka zručnosti rezbárov, žiaci
mali možnosť vyskúšať si prácu s dlátom a kladivom. Miesto na včelnici
bolo veľmi inšpiratívne a mnohí žiaci
sa zaujímali, ako začať s chovom včiel.
Dúfajme, že práve takéto vydarené akcie pre
deti ich podnietia k veľmi užitočnému koníčku v budúcnosti. Na záver chceme vysloviť
úprimné ďakujeme M. Káčeríkovi a všetkým
včelárom, ktorí sa venovali našim žiakom počas návštevy včelnice v Povine.
Vyučujúce biológie ZŠ Nábrežná

a Bandura pravidelne navštevujú svoju knižnicu
so žiakmi a zúčastňujú sa rôznych zážitkových,
tvorivých čítaní a čítaní s porozumením.
Podujatie začalo ráno, triedny kolektív bol rozdelený do dvoch družstiev. Tie potom obchádzali historické jadro nášho mesta, zastavili
sa pri každej historickej pamiatke a odpovedali na rôzne otázky. Veľké šťastie malo modré
družstvo pri historickej budove bývalej fary. Jej
terajší majiteľ Ing. Alojz Štrbák bol deťom natoľko ústretový, že im ukázal podzemnú chodbu vedúcu z dnešného hotela Kriváň do Kostola

sv. Jakuba. Takto získalo celé podujatie nádych
tajomna a deti mali pocit, že na chvíľu boli súčasťou záhadnej stránky našej histórie.
Po nazbieraní všetkých indícií pokračovali
deti knižničnou olympiádou pozostávajúcou
z troch menej známych disciplín. Z chôdze
s knihou na hlave, v preskakovaní kníh a behu
s knihou medzi kolenami. Poslednou úlohou
bolo rozlúsknutie knižnej šifry a skompletizovanie tajničky, ktorá skrývala miesto ukrytia čokoládového pokladu.
J. Hrubá

slovenskej histórie“ a v rámci neho
pracovala na projekte: Malé dejiny
veľkých skutkov. Cieľom projektu
bolo upevniť národné povedomie,
vlastenectvo, rozšíriť vedomosti
o histórii, kultúre a súčasnosti Kysúc zdokumentovaním ľudského
i tvorivého rozmeru vybraných
osobností. Na splnenie tohto cieľa
sme postupne zrealizovali rôzne
aktivity. Od hľadania, spracovania základných informácií o charaktere regiónu Kysúc,

cez
interpretácie a analýzy diel
osobností, ktoré sú
bytostne a tvorivo
späté s Kysucami,
až k powerpointovým prezentáciám
a panelom s mapou
regiónu, kde sú vyznačené miesta pobytu osobností. Veľmi silno nami zarezonovala exkurzia v Staškove v rodnom dome Jozefa
Kronera. Tento malý veľký človek je len jedným z tých, ktorí sa svojím umením a prácou
zapísali do dejín Kysúc, Slovenska i sveta.
Erika Kubaščíková

a súťažiacich na II. ročníku Poľovníckej súťaže seniorov a popriala im príjemnú zábavu
a lovu zdar. V rámci kultúrneho vystúpenia sa
predstavila Niagara tínedžer z KNM. Dievčatá si za svoje dve choreografie vyslúžili od nás
veľký potlesk. Program pokračoval vystúpením detí z folklórneho
súboru Nábrežníček.
Neskôr prišli na rad jednotlivé súťažné disciplíny: prvou bola obleč sa
ako poľovník, druhou
disciplínou bola súťaž
o najkrajší klobúk, treťou hod flintou do žita,
štvrtou streľba do terča šípkami a posledná
disciplína bola vedo-

mostná. Prestávku nám svojou hrou na harmonike spríjemnil Zdenko Játi a všetci sme si
zaspievali, kto vládal si aj zatancoval. Na prvom
mieste sa umiestnilo CSS Žarec Čadca, na druhom mieste skončili seniori z CSS Studienka
Novoť a o treťom mieste rozhodol až rozstrel
a napokon 3. miesto získalo ZpS a DSS KNM.
Poľovnícka súťaž seniorov 2017 prebiehala
v krásnom prostredí prírodného amfiteátra
Hájnice v Hornom Vadičove, ktoré nám poskytol starosta obce Horný Vadičov pán Vladimír
Káčerík. Súťaž sponzorsky podporilo aj občianske združenie Radosť žiť, TSV papier,
Inmedia spol. s. r. o. Zvolen, Bartošek s. r. o.
Púchov, Fatra tip s. r. o. Martin a Obecný
úrad Rudinská. Všetkým sponzorom srdečne
ďakujeme.
Mgr. Katarína Krasňanová
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SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sú veci, ktoré nemôžeme mať,
sú slová, ktoré nemôžeme povedať.
Sú sny, ktorých sa musíme vzdať,
ale sú spomienky, ktoré nám nikto nikdy
nemôže vziať.
Dňa 9. 8. 2017 uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička, starká
a prababka
Anna MACÁŠKOVÁ, rod. Dubravayová
Dňa 24. 8. 2017 uplynie 46 rokov od úmrtia
nášho otecka, starkého a pradedka
Ľudovíta MACÁŠKA
S láskou spomínajú deti, vnúčatá a pravnuci.

Ďakujeme všetkým, ktorí si s láskou spomenuli
na
Evku MICHELOVÚ
Rodičia a brat.

Sú chvíle, na ktoré spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 16. 8. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej milovanej
Ivety PALICOVEJ
S láskou spomína manžel a syn Michal
s rodinou.

Dňa 20. 8. 2017 si pripomíname nedožitých
60 rokov a 5. výročie úmrtia nášho drahého
dedka, otca a manžela
Vladimíra SUCHÁŇA
V srdci nám všetkým veľmi chýbaš.
S úctou a láskou spomína manželka, deti
a vnúčatá.

Dňa 27. augusta 2017 si pripomíname
5. smutné výročie úmrtia
Vladimíra PAPÁNA
Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienka na Teba ostáva v nás.
S úctou spomína celá rodina

Čas plynie a nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 29. 7. 2017 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
manželka, matka a babka
Ľudmila GREGUŠOVÁ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti
s rodinami.
Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí.
Ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Teba nám spomienky v srdci navždy ostanú.
Dňa 15. 7. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia manžela
Albína ORIEŠČIKA z Kysuckého Nového
Mesta.
Spomína manželka Mária s dvoma synmi
Milankom a Palkom s manželkami a vnúčatá
a pravnúčatá.
Čas plynie, slzy vánok suší,
no bolesť v srdci na Teba, drahý otecko náš,
nikdy neutíši.
Dňa 7. 7. 2017 sme si pripomenuli 8. výročie
úmrtia nášho drahého otecka
Palka BUČKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína dcéra Liduška
s rodinou a ostatná rodina.
Bolesťou unavený si tíško zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 1. 8. 2017 si pripomíname 1. výročie
úmrtia
Ľudovíta SALÁTA z Budatínskej Lehoty.
S láskou a bolesťou v srdci spomína celá rodina.

Dňa 12. 8. 2017 si pripomenieme 1. výročie, čo
nás navždy bez rozlúčky opustil náš otec, syn,
dedko a brat
Milan PAVLUS
S láskou v srdci spomínajú dcéry Silvia, Gabika,
rodičia a smútiaca rodina.

Dňa 5. 8. 2017 si pripomíname 2. smutné
výročie, čo nás navždy opustila
Darina KUBÍKOVÁ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel a smútiaca rodina.

Zvesti
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Kto Ťa mal rád, nezabudne.
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 18. 8. 2017 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia
Pergy MEČÁROVEJ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry
s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Alena URBANÍKOVÁ
Štefánia MACEJKOVÁ
Štefan PYTEL
Vincent TAVALY
Evka KRČOVÁ
Pavol PRIEVOZNÍK
Rozália BUDINSKÁ
Jozef KOVÁČ
Elena JANCOVÁ
Margita PAZDÚROVÁ
Anna JAKUBÍKOVÁ
MUDr. Elenka JABLONSKÁ
Miroslava ŠEVČÍKOVÁ
Mária MAŤAŠOVSKÁ
Rudolf ČELKO
Petr BEČÁK

Náš drahý otec odišiel potichučky,
bez slov a bez rozlúčky.
Dňa 29. 7. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Štefana KOČIŠA
S láskou spomínajú manželka, dcéry a synovia
s rodinami.

Zo srdca ďakujeme rodine, všetkým príbuzným,
priateľom a známym, DSS v Kys. Novom Meste
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť
pri poslednej rozlúčke s našou mamou, starou
mamou, krstnou mamou, švagrinou
Máriou BUCHOVOU,
ktorá nás opustila dňa 14.6. 2017 vo veku 87 rokov.
S lásku spomínajú a nikdy nezabúdajú syn Tibor
a dcéra Danka s rodinami.
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, čo boli pri Tebe.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach budeme pri Tebe každý deň.
Dňa 14. 7. 2017 nás vo veku 65 rokov navždy
opustil náš švagor
Rudolf ČELKO z Budatínskej Lehoty
Ďakujeme za účasť, kvety a dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina.

Zvesti

59 rokov
85 rokov
70 rokov
69 rokov
54 rokov
64 rokov
84 rokov
71 rokov
65 rokov
81 rokov
66 rokov
69 rokov
47 rokov
94 rokov
65 rokov
68 rokov

NARODENIE DETÍ
Marcel Lauko, Denis Gera,
Alexandra Ondrušíková,
Alžbeta Šidlíková,
Vanesa Beniačová,
Matej Plevko,
Lea Charlotte Sidorová,
Daniel Viliam Slobodník,
Lea Gužiková,
Juraj Dadaj, Alex Židek,
Karolína Šidlová,
Matej Zátorský,
Martin Macáš
a Tomáš Macáš (dvojčatá)

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym za prejavenú úprimnú
sústrasť a účasť na poslednej rozlúčke s našou
drahou mamou, starkou a prastarkou
Máriou MAŤAŠOVSKOU,
ktorá nás opustila dňa 8. 7. 2017 vo veku 94 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojné rozlúčenie
p. farárovi Týlešovi a pohrebnej službe.
S úctou a vďakou deti s rodinami.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Aj keď čas beží ako voda,
no zabudnúť sa nedá.
V srdci Ťa stále máme,
s láskou na Teba spomíname.
Dňa 29. augusta 2017 si pripomíname
11. výročie, čo od nás navždy odišiel
Cyril STARINSKY z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú spoločne synovia
Ing. Milan Starinsky a Ing. Ján Starinsky
s manželkami aj vnukovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Michael Cabuk a Lesana Balková
Ing. František Hollý a Zuzana Krasuľová
Tomáš Dedič a Adriána Jureková
Michal Dočkálek a Denisa Heldová
Ing. Tomáš Behúň a Petra Mlynárová

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

5. 8. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

6. 8. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

SOBOTA

12. 8. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

13. 8. 2017

LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739

SOBOTA

19. 8. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

20. 8. 2017

MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345

SOBOTA

26. 8. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

NEDEĽA

27. 8. 2017

LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297

UTOROK

29. 8. 2017

LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXIV. • AUGUST 2017

9

i
Správne znenie tajničky z čísla 7/2017 znie:
„… spoločníčka samoty.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia:
1. Klára Babuljaková, Nábrežná 900,
KNM – 6,00 €, 2. Anna Kašubová, Dolinský potok 974, KNM – 5,00 €, 3. Borét, Aalen,
ever,
tarpon,
Rias, Aca

patriaci
Emkovi

cicavec španielsky
s vakom
člen

stupeň
triasu

optické
umenie

vždy,
po
anglicky

ozdoba

1. časť
tajničky

peňažný
trest
Local
Board

kočiar
(zdrob.)

omnoho

orgán
zraku

s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 21. 8. 2017.

EČV
Ružom
berka

zámedzie

2. časť
tajničky

nemecké
mesto

taliansky
(skr.)
základná
číslovka

noviny

koruna
česká
(skr.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

žena Galčeková, MS 988, KNM – 3,00 €.
Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu
odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM,
vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 8/2017 spolu

Angličan

kartársky
výraz

Arkansas
(skr.)

zmluva
morská
ryba

ruské
domácke
meno
Vladimíra
autor
starý stroj
krížovky:
Jaroslav voltampér
Jablonský
(zn.)

časť lode
náš
hádankár
miliampér
(zn.)

kypri
pluhom

3. časť
tajničky

opytovacie
zámeno

ruská
rieka

lesklý
náter

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti



8

označenie
kamiónov

Barbey D´Aurevilly: Pre ženy sú… dokončenie v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

8

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2017 znie: „zvieratá“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Dianka Svrčková,
Oškerda 159. 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. 2017. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie
doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne
doručí do mestskej knižnice najneskôr do 21. 8. 2017, získa vecnú
odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Zvyšok po spálení.
2. Pre tú príčinu.
3. Morský lupič.
4. Nástroj na pílenie.
5. Želať.
6. Páka (zdrob.).
7. Kto pečie chlieb.
8. Ošípaná.

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

Zvesti
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čakali na najväčší ťahák hodov skupinu Smola
a Hrušky. Ich koncert v šere letného večera priniesol skvelú atmosféru. Známe hity si spievalo
niekoľko stoviek skandujúcich ľudí a užívali si
príjemný sviatočný večer s rodinou či priateľmi.
Nedeľný program na obed patril deťom. Divadlo
zo šuflíka im zahralo rozprávku o Jankovi
a Marienke. Potom vystúpili Heligónky z chotá-

Jakubovské hody

Jablunkov Jiřího Hamróziho a vedúceho francúzskej výpravy Rolanda Conteho. Po krátkych
príhovoroch program pokračoval vystúpením
čerstvo ocenenej Jedľoviny (foto na titulnej
strane). Ľudový tanec a spev neskôr vystriedalo umenie hry na heligónku, ktoré predviedli
malí hudobníci, žiaci ZUŠ KNM a Krásno nad
Kysucou pod vedením Jarky Jelinkovej. Ďalší
ra a opäť hostia z Francúzska, ktorí predviedli
svoje hudobné a tanečné umenie. Dychovou,
swingovou a inou tanečnou hudbou bavila
návštevníkov žilinská skupina V8 Band. Mesto
opäť navštívila i ľudová hudba Capkovci zo
Skalitého. Návštevníkov nedeľného hodového
dňa piesňami a svojským humorom pobavila
východniarska skupina Traky. Slovenské popu-

Ani bez bohatého kultúrneho programu a zahraničných hostí by to nešlo. V sobotu 22. júla
sprievod mažoretiek, dychovej hudby Nová

blok kultúrneho programu patril mažoretkám
Asanka, tanečným skupinám Terra, Niagara
a Deep Dance club. Predviedli to najlepšie, čo
sa počas uplynulého roka naučili. Krásne ľudové piesne sa niesli námestím vďaka skupine
Vajčovské spievanky a bratom Tishlerovcom, na
záver bloku zatancovali a zahrali hostia z Francúzska. O 16.00 hod. sa konal krst knihy Horné
lárne hity 30. až 50. rokov 20. storočia má v repertoári skupina Slovak Tango. Jej vystúpenie
bolo úžasnou bodkou za dvojdňovým hodovým
kultúrnym kolotočom.

Považie a Kysuce z neba, koho tento titul zaujal,
rýchlo si ho kúpil do svojej domácej knižnice.
Po piatej hodine patrilo pódium rockovým kapelám, tá prvá Alfa zavítala do nášho mesta
z okolia a druhá Janko Kulich & Kolegium zo
Žiaru nad Hronom. Ľudia sa na ich vystúpeniach výborne zabávali a za každý hit ich odmenili potleskom. Ale všetci už nedočkavo
Kysučanka, dychovej hudby z Poľska a tanečnej skupiny z Francúzska slávnostne otvoril
Jakubovské hody. Sprievod skončil na Námestí
slobody, kde šikovní moderátori Michaela Kicková a Michal Bohúň oficiálne privítali hostí:
primátora mesta Ing. Jána Hartela, zástupkyňu
Ing. Janu Svrčkovú, riaditeľa MKŠS Mgr. Juraja
Čierňavu, starostu poľského mesta Gogolin
Joachima Wojtalu, starostu českého mesta

Zvesti

Podujatie bolo spolufinancované Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu
v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014–2020.

EURÓPSKA ÚNIA

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

D. Š.
Foto: D. Š. a MKŠS
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HODOVÉ SPRAVODAJSTVO

Niekoľko týždňov sme sa na ne veľmi tešili a už
sú za nami. Jakubovské hody sú najväčším podujatím v meste a získali si veľkú obľubu nielen
u našich obyvateľov. Rušné uličky so stánkami so všakovakým tovarom, vôňa upečených
dobrôt, plné hľadisko pod pódiom na námestí,
veselo pri kolotočoch, priateľské rozhovory pri
náhodných stretnutiach, maľovanie na tvár,
remeselníci, to je len stručný opis atmosféry
v meste. A zdá sa mi, že už pár rokov k hodom
patrí i letná búrka, ktorá nás ani tento rok nesklamala a prišla.

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

15. 6. – 31. 8. 2017
Kaštieľ Radoľa
Poézia dreva
Výber z tvorby Jozefa Šímu, Miroslava Lacka
a Miloslava Jaroša.
1. 7. – 31. 8. 2017
Mestská knižnica KNM
Letné lúskanie
13. ročník súťaže v riešení a lúštení hádaniek a hlavolamov. Hárok si môžete vyzdvihnúť v knižnici a správne znenie priniesť do konca mesiaca august.

KULTÚRNE SPEKTRUM

1. 7. – 31. 8. 2017
Mestská knižnica KNM
Leto s… Gabrielou Futovou
Súťaž pre všetky deti, ktoré v auguste prečítajú akúkoľvek knihu Gabriely Futovej.
1. – 31. 8. 2017
Mestská knižnica KNM
Najdlhšie leporelo
Žiaci ZŠ Dolinský potok vytvorili oficiálny
slovenský rekord najdlhšie leporelo Suľkovské rozprávky a povesti. Príďte ho pozrieť
na vlastné oči do knižnice.

6. 8. 2017
Neslušskými osadami
Pešia turistika na Javorníky, prechádzka
lazníckymi neslušskými osadami.
6. 8. 2017, 9.00 h.
Včelnica v Povine
Včelárska nedeľa
ZO Slovenského zväzu včelárov v KNM pozýva svojich členov na stretnutie. Včelári
môžu prezentovať svoju tohtoročnú úrodu
a zúčastniť sa odbornej prednášky.
7. – 11. 8. 2017
Kysucká hvezdáreň
Mimoriadne prázdninové pozorovania
oblohy
Krajská hvezdáreň v Žiline pozýva na pozorovanie zaujímavých objektov a súhvezdí
letnej oblohy do Kysuckej hvezdárne.
7. augusta o 20.00 h. čiastočné zatmenie
mesiaca; 8. – 11. augusta o 20.30 h. prehliadka hvezdárne a pozorovanie astronomickými ďalekohľadmi. Pozorovanie len
v prípade jasného počasia.
11. 8. 2017
Lunochodecký výstup na Vreteň
17. ročník spomienkového lunochodeckého výstupu pri príležitosti 113. výročia vyhorenia mesta.

5. 8. 2017
Dolnokysucká 50-tka
ŠKT KNM pozýva na 7. ročník spomienkovej Dolnokysuckej 50-tky na počesť turistov, ktorí už nie sú medzi nami.

12. 8. 2017, 13.00 h.
Námestie slobody
Hasičská súťaž O pohár primátora mesta
DHZ KNM a Mesto KNM pozývajú na

24. ročník súťaže v hasičskom športe. Súťaže sa zúčastnia muži, ženy, chlapci a dievčatá z mesta a širšieho okolia.
13. 8. 2017
Oravská Magura
Športklub turistiky KNM pozýva na turistiku
na Budín, Magura a Slanický ostrov umenia
19. – 20. 8. 2017
Spišská Magura
Športklub turistiky pozýva na prechod pohorím Spišská Magura.
Pripravujeme na september
1. 9. 2017, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
vstupné: 5 €
1. 9. 2017
Primátorský výstup na Holý vrch
Pešia turistika na najvyšší vrch katastra
KNM – Holý vrch. 10. ročník primátorského výstupu.
15. 9. 2017, 14.00 h.
Deň Dubia
Pri príležitosti 650. výročia 1. písomnej
zmienky o Dubí je pripravený slávnostný
deň pre širokú verejnosť, ktorý sa uskutoční pri zvonici v Dubí.

Najlepší kysucký guláš Jožka Mičuru
7. ročník súťaže vo varení gulášu bude venovaný pamiatke na zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zakladateľom tohto podujatia.
Termín konania: 30. 9. 2017 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.
Varenie začína po slávnostnom otvorení súťaže o 8,00 hod. (za porušenie strata bodov).
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, nádobu na vodu, 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.
O dobrú náladu sa postará aj bohatý kultúrny program.
Prihlášky a informácie: MKŠS KNM, Dom kultúry, č. dv. 43, 421 22 41, 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 25.9. 2017
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