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ÚSPEŠNÍ
NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY
V dňoch 22. – 23. 6. 2019 sa v rámci šachového festivalu CHESSFEST v Ružomberku
uskutočnili Majstrovstvá Európy v šachu mládeže – kategórie do 8, 10, 12, 14 a 16 rokov.
Celkovo sa 259 šachistov z 8 krajín vystriedalo
za šachovnicami v turnajoch v RAPID a BLITZ
šachu. Najdlhšiu cestu na šampionát mali hráči z Ruska. Majsterkou Európy v RAPID šachu
v kategórii dievčat do 14 rokov sa stala Lucia
Ševčíková (7.B).
Rapid šach mal tempo hry 15 minút + 10 sekúnd na ťah. Chlapci a dievčatá hrali v jednotlivých kategóriách spoločné turnaje a vyhodnotení boli osobitne. Lucii Ševčíkovej sa darilo
aj v BLITZ šachu a v kategórii dievčat do 16 rokov získala bronzovú medailu. BLITZ šach sa
hral tempom hry 3 minúty + 2 sekundy na ťah.
Majstrovstiev Európy v RAPID šachu sa zúčastnili aj ďalší žiaci ZŠ Clementisova KNM:
Lukáš Blaško (6.A), Lucia Hlaučová (3.B)
a Ondrej Ševčík (2.C). Na majstrovstvách výborne reprezentovali naše mesto a získali cenné skúsenosti do budúcnosti.
Mgr. Ľubomír Ševčík

ZLATO OSTALO V OKRESE
ŠIKOVNÍ HELIGONKÁRI
J. JELINKOVEJ
V uplynulom období sa škole „Heligonkárov Jarky Jelinkovej“ celkom dobre
darilo. „Venovať sa iba tomuto nástroju bolo naozaj dobre rozhodnutie,“ hovorí Jarka. Jej žiaci všade, kde prídu
a účinkujú, zanechajú v divákoch veľké
emócie a estetické zážitky. Vystupovali na rôznych prehliadkach, súťažiach,
beneﬁčných koncertoch, v rôznych televíziách. Najväčším úspechom bolo trojnásobné obhájenie 1. miesta na medzinárodnej súťaži „Súhvezdie hôr“, ktorú
organizovala Ukrajina. Žiaci súťažili
s Izraelčanmi, Srbmi, Maďarmi, Nemcami, Ukrajincami, Japoncami. Celkovo
bolo 34 súťažiacich. V sólo hre získali
v jednotlivých kategóriáwch 5 zlatých,
2 strieborné a 2 bronzové umiestnenia.
Vedúca súboru Jaroslava Jelinková zís-

viac na str. 6

Posledný júnový víkend bol oslavou
hasičského športu. V KNM sa na mestskom štadióne konali po 10 rokoch
Majstrovstvá SR v hasičskom športe.
Prvý deň patril kategóriám dorastenci
a dorastenky, v nedeľu kraľovali muži
a ženy.
Každý zo súťažných dní sa začínal
ceremóniami – slávnostným pochodom a nástupom, vztýčením vlajky,
príhovormi pozvaných vzácnych hostí či sľubmi rozhodcov a súťažiacich.
Medzi vzácnych hostí patril prezident
DPO SR Pavol Ceľúch, zástupcovia
DPO z ČR a Poľska, predstavitelia mesta a krajskí a mestskí funkcionári DPO.
V nedeľu medzi dobrovoľných hasičov
a ich fanúšikov prišla ministerka vnútra Denisa Saková.

viac na str. 11

2. – 30. 8. 2019, 20.00 h.
pri pomníku vyhorenia mesta
Letné kino
Akcia pokračuje premietaním ﬁlmov:
2. 8. – Čiara; 16. 8. – Vo veľkom štýle;
23. 8. – Únos; 30. 8. – Dôverný nepriateľ
7., 14., 21., 28. 8. 2019, 10.00 h.
Mestská knižnica KNM
Prečítané leto
Kampaň na podporu čítania detí počas leta.

KULTÚRNE SPEKTRUM /INZERCIA

3. 8. 2019
Spomienková Päťdesiatka.
9. ročník Spomienkovej 50.

4. 8. 2019, 9.30 h.
Včelnica v Povine
Včelárska nedeľa
ZO SZV pozýva včelárov aj verejnosť na tradičné augustové podujatie.
4. 8. 2019
Lazníckymi osadami
Osadami Nesluše.
4. 8. – 3. 11. 2019
Kaštieľ Radoľa
Fotograﬁe Jána Raua
Autorská výstava fotograﬁí.

6. – 9. 8. 2019, 21.00 h.
Námestie slobody
Bažant kinematograf
Pod letnou oblohou
môžete sledovať ﬁlmy:
6. 8. – Hastrman;
7. 8. – Teroristka; 8. 8. – Trabantom tam
a zase späť; 9. 8. – Ženy v behu
9. 8. 2019
Lunochodecký výstup
Spomienkový „lunochodecký“ výstup na Vreteň, 19. ročník.
11. 8. 2019
Beskyd Žywiecki
Túra na Pilsko, Trzy Kopce a Gruba Buczyna.
16. – 18. 8. 2019
Jaskyňa Macocha
Moravský kras – jaskyňa Macocha.
24. – 25. 8. 2019
Strážovské vrchy
Výstup na Baské a Ostrý vrch.
1. 9. 2019
Primátorský výstup
12. ročník primátorského výstupu na Holý
vrch.
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Z DIÁRA PRIMÁTORA
26. 6. 2019
V Materskej škole na Ulici 9. mája je peknou
tradíciou, že si predškoláci z rúk primátora prevezmú nulté, ale ozajstné osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Je dôkazom toho, že deti sú vedomostne šikovné a dobre pripravené prekročiť 2. septembra brány základných škôl. Slávnostného
aktu na mestskom úrade sa zúčastnili i rodičia
a vytvorili príjemnú atmosféru. V závere deti
zaspievali škôlkarskú hymnu a riaditeľka MŠ
PhDr. Elena Gavláková im popriala veľa zdravia, šťastia, radosti a aby sa im darilo vo veľkej
škole. V mene pedagogických zamestnancov
a rodičov tiež poďakovala primátorovi Ing.
Mariánovi Mihaldovi za výnimočný deň, ktorý bol venovaný deťom a ich rodičom. Poďakovala mu aj za ústretovú spoluprácu s MŠ
v prospech skvalitňovania výchovno–vzdelávacieho procesu.

Nová Kysučanka tu zároveň oslávila 15. výročie svojho založenia. Na nasledujúce tri letné
nedele MKŠS v KNM pripravilo pre divákov
interaktívne divadielko Fifo a Vierka na prázdninách, vystúpenie ľudovej hudby Dlhovanka
a folklórneho súboru Drevár z Krásna nad
Kysuckou. Na otvorení nechýbal ani primátor
mesta.

2. 7. 2019
Druhého júla sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Dôvodom
zvolania poslancov bolo riešenie situácie
v MŠ Komenského, ktorá vznikla pri realizácii projektu rozšírenia kapacity škôlky. Zistilo sa pri odkrytí niektorých starých častí, že
pôvodná infraštruktúra je v havarijnom stave.
Problémom sa najskôr zaoberala Komisia výstavby, dopravy a územného rozvoja a neskôr
zastupiteľstvo. Poslanci schválili ﬁnancovanie
nevyhnutných prác.

20. 7. 2019
O putovný pohár primátora mesta bol názov
26. ročníka súťaže v hasičskom útoku. Zúčastnili sa ho dobrovoľné hasičské zbory z dolných
Kysúc a okolia. Súťažili v 4 kategóriách: muži,
ženy, chlapci a dievčatá priamo na Námestí
slobody. Tento priestor bol zvolený preto, aby
pritiahol viac divákov, čo sa určite podarilo.
Z rúk Mariána Mihaldu si v závere víťazné trofeje prevzali: muži z Dolného Vadičova za čas
14,61 s., ženy z Kolárovíc – čas 17,89 s. Hasičom z obce Kolárovice sa darilo najviac aj v kategórii chlapci (16,07 s.) a dievčatá (14,95 s.)

Primátor sa zúčastnil rokovania s predstaviteľmi SEVAKu. V meste sa nachádza niekoľko
problémových miest kanalizácie odpadovej
a zrážkovej vody. Spoločne sa snažili tieto
kritické miesta deﬁnovať. Mesto následne poslalo žiadosť spoločnosti SEVAK na riešenie
situácie.

13. 7. 2019

29. – 30. 6. 2019
Posledný júnový víkend bol oslavou hasičského športu. V KNM sa na mestskom štadióne
konali po 10 rokoch Majstrovstvá SR v hasičskom športe. Za organizátora Mesto KNM sa
otvorenia majstrovstiev zúčastnil primátor
Ing. Marián Mihalda, ktorý hasičom poprial
veľa športového šťastia, ale zároveň povedal, že verí, že sa bude súťažiť fair play. (viac
na str. 11)

30. 6. 2019
36. ročník Kysuckého kultúrneho leta bol slávnostne otvorený 30. júna. Vystúpila dychová
hudba Nová Kysučanka a mažoretky Asanka.

V polovici júla sa v českom partnerskom meste Jablunkov konal Jablunkovský jarmark.
Český starosta pozval na priateľskú návštevu nášho primátora a poslancov. Tí sa okrem
kultúrneho programu aktívne zúčastnili slávnostného otvorenia ihriska a štafetového
behu (viac na str. 11).

16. 7. 2019
CSS Kamence usporiadalo v krásnom prostredí prírodného amﬁteátra Hájnice v Hornom
Vadičove už IV. ročník Poľovníckej súťaže seniorov 2019. Pozvanie do súťaže prijalo šesť
zariadení ŽSK. Tak, ako každý rok, bolo pripravených niekoľko disciplín, v ktorých mohli
súťažiaci preukázať svoje vedomosti a zručnosti. Primátor Ing. Marián Mihalda rád prijal pozvanie na takéto milé stretnutie nielen
so seniormi z KNM ale i okolitých obcí a miest.

21. – 23. 7. 2019
Prvýkrát zašiel na priateľskú návštevu kysuckonovomestský primátor do poľského partnerského mesta Gogolin len týždeň pred Jakubovskými hodmi. Na oplátku na naše hody
prišiel burmistrz Gogolina Joachim Wojtala
a mládežnícky dychový orchester z Gogolina
svojim vystúpením obohatil nedeľný program
hodov.

26. 7. 2019
Piatkovému uvítaniu detí do života dominovali chlapci. V obradnej sieni mestského úradu sa
stretli rodičia so svojimi detičkami Sebastiánkom, Matúškom, Dominikom, Kristiánkom,
Miškom, Lukáškom, Danielkou a Lindou.
Primátor malých občiankov slávnostne uvítal
a poprial im aj ich rodičom to najdôležitejšie,
zdravie, lásku a spoločné šťastie.

27. 7. 2019
18. 7. 2019
Na tento deň mal primátor dohodnuté pracovné stretnutie s predstaviteľmi ﬁrmy Schaeﬄer
Kysuce. Obyvateľov mesta aj pracovníkov
tohto najväčšieho zamestnávateľa v regióne
trápia rovnaké problémy, a to najmä výstavba
Diaľnice D3 a prístupové cesty do ﬁrmy. Spoločne hľadali riešenia týchto problémov.

Zvesti

Jakubovské hody síce začali už vo štvrtok, ale
slávnostné otvorenie sa konalo v sobotu po
11.00 hod. na námestí. Primátor v spoločnosti
svojho zástupcu Františka Šeríka, prednostky
mestského úradu Emílie Becovej, mestských
poslancov a vzácnych hostí z partnerských
miest Gogolin a Jablunkov uvítal návštevníkov najobľúbenejšieho a najväčšieho mestského kultúrneho podujatia.
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i
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
Mestské zastupiteľstvo mesta KNM v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto, ktorá
sa uskutoční dňa 12. septembra 2019
o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu KNM č. d. 13, I. poschodie.

Požiadavky na kandidáta, kvaliﬁkačné predpoklady, ďalšie kritériá a požiadavky, náležitosti písomnej prihlášky kandidátov, povinné prílohy k písomnej prihláške, spôsob
doručenia prihlášok a priebeh voľby hlavného kontrolóra nájdete na webovej stránke
mesta www.kysuckenovemesto.sk. Termín doručenia písomných prihlášok vrá-

VYNOVENÁ LÁVKA
DO BUDATÍNSKEJ LEHOTY

mi, vtedy malo dôjsť ich výmene, ale niektorí občania boli proti, pretože sa im stav
drevených dosiek nezdal taký zlý. Dosky boli
uschované a využili ich tento rok. Je pravda,
ako ste si mohli všimnúť, niektoré sú mierne
deformované, ale všetky sú rovnakej veľkosti a nestratili na svojej kvalite a bezpečnosti. Laty sú z červeného smreku. Samozrejme, servis lávky bude naďalej zabezpečovať
Údržba mesta.
L. Turčániová

S výmenou drevených lát na lávke cez rieku
Kysuca sa začalo 2. 7. 2019. Staré dosky slúžili viac ako 17 rokov. Počas týchto rokov výmenu poškodených lát vykonávala Údržba
mesta. Asi pred 8 rokmi sa natierala železná
konštrukcia na zeleno špeciálnou farbou
nemeckej výroby, aby vydržala čo najdlhšie.
Preto nastal čas vymeniť aj dosky, po ktorých sa prechádza na druhú stranu brehu
rieky. Nové dosky sa kupovali pred 10 rok-

MESTO INFORMUJE

tane príloh je najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby. Na voľbu budú prizvaní len
tí kandidáti, ktorí splnia podmienky určené
zákonom o obecnom zriadení. Každý pozvaný kandidát bude mať možnosť sa osobne
prezentovať na zasadnutí mestské zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní 5 minút.

ČO NOVÉHO MLÁDEŽNÍCKY
PARLAMENT?
V pondelok 8. júla sa konalo 19. zasadnutie
Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho
parlamentu. Na zasadnutí sme zhodnotili naše júnové aktivity. Veľký úspech zažil
kultúrno-športový festival Živé miesta,
na ktorom sme sa podieľali vďaka podpore

Nadácie EPH. Od občanov prišlo viacero pozitívnych odpovedí a na základe nich sme sa
rozhodli aj na budúci rok zorganizovať takýto druh festivalu. Taktiež sme zhodnotili
Deň objatí, do ktorého sme sa opäť zapojili
ako jedno z 22 miest na Slovensku. Patrik
Hyll spolu s Matúšom Maljarom predstavil
projekt koncepcie pre prácu s mládežou, na
ktorom spolupracujú s odborníkmi, ale aj
s mládežou. Pre deti a mládež spolu s poslancami mestského zastupiteľstva plánujeme zakončiť leto Dňom bublín – 25. 8.
od 14.00 hod. na Námestí slobody,
s ktorým bude spojené verejné premietanie
rozprávky Ovečka Shaun.
Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,
ktorú administruje IUVENTA – Slovenský
inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí
a z grantového programu Hodina deťom.
Bc. Matúš Maljar
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zápasníci z nášho mesta, členovia Triglav
Gymu. Štyria z nich zvíťazili, dvaja prehrali
a jeden zápas skončil remízou. Akciu podporil Žilinský samosprávny kraj.

Dňa 29. 6. 2019 sa uskutočnilo ďalšie
kolo medzinárodného podujatia TRIGLAV
MUAY THAI, galavečer thajského boxu
a K1. Akcie sa zúčastnili športovci z Čiech,
Srbska a samozrejme najpočetnejšie zastúpení boli domáci borci. Program tvorilo
15 zápasov a v siedmich z nich štartovali

PREDSTAVUJEME POSLANKYŇU
sklamala ľudí, ktorí mi dali svoj hlas. V kolektíve poslancov sa cítim veľmi dobre. Atmosféra
je veľmi pokojná a priateľská, nemáme medzi
sebou žiadne vážne konﬂikty a všetci si vychádzame v ústrety. Sme naladení na rovnakú
vlnu a snažíme sa pre mesto urobiť maximum.
Spoločne máme veľké plány a budeme sa všetci
snažiť ich aj dotiahnuť do úspešného konca.

tínskej Lehote sa koná veľa dobrovoľníckych
aktivít, ako napr. rekonštrukcia Domu nádeje
a iné spoločenské a kultúrne podujatia. Mám
v tomto volebnom období veľa plánov a projektov, ktoré by som chcela zrealizovať a budem dúfať, že ma podporia kolegovia poslanci
a vedenie mesta.

Ste poslankyňou za rozlohou najväčší
obvod. Je to náročnejšie alebo naopak
máte nejaké výhody?
Áno uvedomujem si, že som poslankyňou
za rozlohou najväčší obvod a je to pre mňa
náročné, pretože som v zastupiteľstve na to
sama. Ale chcela by som podotknúť, že mám
okolo seba veľa dobrých ľudí z občianskeho
výboru a Únie žien Slovenska, ktorí mi veľa
pomáhajú a robia to dobrovoľne, čo je v tejto
dobe vzácnosť. A ja si to veľmi vážim. V Buda-

Ste členkou Komisie sociálnej, bytovej,
obchodu a cestovného ruchu. Ako vnímate sociálnu situáciu v našom meste?
Členstvo v tejto komisii je mi najbližšie. Sociálna situácia v meste je na dobrej úrovni. Samozrejme, že je čo zlepšovať. Je rozbehnutých
niekoľko sociálnych projektov pre starších občanov, pretože si uvedomujeme, že populácia
starne a treba sa na to pripraviť. Čo sa týka obchodu a cestovného ruchu, aj tu sa pripravujú
rôzne projekty aj pre mladých, aby mesto bolo
atraktívnejšie. No predovšetkým sa musí prihliadať na rozpočet mesta a v rámci možností
robíme, čo sa dá.

Iniciatíva v mestskom parku
V predošlom čísle Zvestí KNM sme informovali o aktivite dobrovoľníkov revitalizovať mestský park. Táto iniciatíva sa nepáči
niektorým občanom a zaslali primátorovi
otvorený list. Nesúhlasia v ňom s pripravovanou revitalizáciou mestského parku,
ako uvádzajú, spojenou s výrubom drevín.
Výrub vyššieho počtu drevín sa im zdá neadekvátny v malom parku, bez dendrologického posudku. Apelujú v liste na vysokú

spoločenskú hodnotu drevín spojenú s ich
významnou ekologickou funkciou. Stromy
zmierňujú teplotné extrémy a vytvárajú
priaznivú mikroklímu v dnešnom svete zásadných klimatických zmien. V liste poukazujú na biotickú funkciu, že park je oázou
života v meste, poskytuje životný priestor
celému radu živočíchov. Uvádzajú tiež, že
pri takomto projekte absentuje urbanistická štúdia, koncepcia tvorby a starostlivosti
o mestskú zeleň či klimatický plán mesta.
Navrhujú vyhlásenie verejnej krajinárskej
súťaže, ktorá by mohla priniesť kvalitnej-

šie riešenia. Posledným z bodov je názor,
aby laická či odborná verejnosť mohla pripomienkovať takýto projekt pred samotným konaním úradu. V neposlednom rade
je potrebné brať ohľad na skutočnosť, že
tento priestor bol v minulosti cintorínom
a nachádzajú sa tu hroby. Na tomto mieste uvádzame len niektoré zásadné skutočnosti uvedené v otvorenom liste, kde jeho
autori vyjadrujú aj prekvapenie nad tým,
že úrad už začal vo veci výrubu konať.
Pod listom sú podpísaní Marek Súľovský
a Katarína Máčková

Otvorený list priniesol reakciu primátora
mesta. Ten zdôraznil, že revitalizácia nie je
realizovaná pod taktovkou mesta. Ako sa aj
v minulosti vyjadril, rád podporí každú aktivitu dobrovoľníkov, ktorá bude prospešná

pre naše mesto, a preto uvítal aj aktivistov s nápadom urobiť po desiatkach rokov
niečo v mestskom parku. Mesto je preto
nápomocné pri vybavovaní potrebných dokumentov či technickej podpory. Uviedol

však, že nie je pravda, že by mesto už požiadalo o výrub stromov, zatiaľ iba okresný
úrad určil, ktorá obec bude povoľovať prípadný výrub.

Za myšlienkou revitalizovať mestský park
stojí záhradný architekt Tibor Hradňanský,
preto vám prinášame i jeho reakciu k problematike:
„Návrh revitalizácie obsahuje, samozrejme, výruby nevýhodných a poškodených
jedincov. Navrhnutých je mnoho dendrologických ošetrení jestvujúcich drevín
a výrub, keďže ide o park a počíta sa kon-

ceptom návrhu na minimálne 20 rokov, je
plánovaný na etapy a zároveň dosadbou.
Keďže niektoré dreviny sú krátkoveké a do
budúcna sa počíta s ich obmenou za nové
jedince. Myšlienkou návrhu je zachovať
čo najviac stromov, no najmä ich ošetriť.
V pláne je obnova spevnených plôch, osvetlenia, dodanie kamerového systému a pod.
Toto riešenie je naozaj komplexné a počíta

s postupným dotváraním ako samotného
parku, tak aj jeho nadväzujúcich priľahlých
častí. Štúdia a všetky návrhy budú zverejnené a dané na pripomienkovanie verejnosťou, ale až po vybavení všetkých povolení a súhlasov, keďže je to administratívny
boj. Na projekte pracujem vyše dvoch rokov
z vlastnej iniciatívy a zadarmo.“

Elena Holienčíková – nezávislá kandidátka
(volebný obvod č. 7, Budatínska Lehota)
V komunálnej politike ste nováčik. Ako sa
v kolektíve poslancov cítite?
V komunálnej politike som síce nováčik, ale
už asi 20 rokov aktívne pôsobím vo verejnom
živote. Som predsedníčkou Únie žien Slovenska v Budatínskej Lehote a taktiež som predsedníčkou Občianskeho výboru v Budatínskej
Lehote. Samozrejme, že post poslankyne je iný
a mám k tomuto veľký rešpekt a zodpovednosť. Snažím sa urobiť maximum, aby som ne-

ECHO MESIACA
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VEČER THAJSKÉHO BOXU

ŠIKOVNÍ HELIGONKÁRI
J. JELINKOVEJ
(pokračovanie zo str. 1)
kala cenu ako najlepší pedagóg za Slovensko, spolu s izraelským a ukrajinským pedagógom. Z medzinárodnej súťaže v sólo hre
v Ostraviciach si heligonkári priniesli 2 zlaté
a 1 strieborné umiestnenie. Darilo sa im aj
na súťaži „Biela Orava“ v ZUŠ v Námestove,
kde získali v jednotlivých kategóriách 5 zlatých, 4 strieborné, 2 bronzové. Žiačka Soﬁa
Králiková na tejto súťaži získala cenu Absolútny víťaz kategórie a Absolútny víťaz celej
súťaže, na ktorej súťažilo 73 súťažiacich. Súbor, trio a kvartet sa umiestnil na 1. mieste. Na Oščadnickej heligónke v sólo hre
získali 1. miesto a cenu starostu. V mesiaci
jún sa Soﬁa Králiková prebojovala na celoslovenské kolo speváckej súťaže „Slávik
Slovenska“, kde sa umiestnila na 3. mieste
z 35 000 súťažiacich v prvej kategórii. Ako
jediná nepotrebovala korepetítora, pretože

sa sprevádzala ako jediná sama na heligónke, kde si zahrala aj s orchestrom slovenského rozhlasu. 21. 7. sa súbor zúčastnil
súťaže v poľskej Wegierskej Górke „Medzinaródowy konkurs heligonistov“. Vyhrali
v jednotlivých kategóriách 2 zlaté, 1 striebornú a 2 bronzové miesta. Trio získalo
3. miesto. Súbor sa umiestnil na 1. mieste
už po štvrtýkrát. Súťažiacich bolo 39. Súbor vystupoval v TV Markíza v Teleráne,
v TV8 vo folklórnom dokumente Ellen
Waltersteinovej „Zahraj si pesničku“, viackrát v TV Šláger, v priestoroch Slovenskej
ﬁlharmónie. Svojou hrou všade rozdávajú
radosť a potešenie. V auguste sa predstavia so svojím programom na Jánošíkových
dňoch v sobotu 3. 8. 2019 o 13,00 hod.
v amﬁteátri Nad bôrami a vo večernom
programe o 20,00 hod. sa zúčastnia rekordu
v hraní na heligónke. Práca s deťmi je veľmi náročná, pretože účinkuje v súbore cca
27 detí, čo je veľa, ale pripravujem už ďal-

s peľom, propolisom i voskom. Po krátkej
prestávke sme sa pustili do výroby sviečok.
Každý si vyskúšal a urobil svoju sviečku,
ktorú si mohol zobrať domov. Všetci boli
odmenení voskovou medailou. Nemohli by
sme byť na včelnici bez toho, aby sme si neobzreli včielky. Pri rozlúčke niektorí členovia povedali, že ešte tak dobre nespali, ako
po stretnutí so včielkami.
Jana Hvolková

KULTÚRA

PREKVAPILI ICH VČIELKY
V júni sme sa vybrali so ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v KNM
na včelnicu do Poviny. Na včelnici nás čakala starostka obce Alena Dudeková a včelári na čele s predsedom Milošom Belanom.
Milo nás privítali.
Potom nastala tá zaujímavejšia časť programu – šli sme medzi včielky. Zakúrili sme
do dymáka, nahodili si klobúky a nasledovali predsedu. Otvoril nám úľ, povyťahoval
rámiky a mohli sme si pozrieť, aký je rozdiel medzi plodovým a medovým rámikom.
Potom sme skúsili prstom, ako chutí med,
ktorý majú včielky priamo v úli. Zabudli sme aj na strach, ktorý nás na začiatku
sprevádzal. Odvahu nám dodávala moja
vnučka Emka, ktorá má iba 2,5 roka a vysvetľovala, že trúdiky nepichajú. Zaujímavé
bolo, keď sme sa mali dotknúť včiel. Tí, čo
mali zvyšky zraku, videli, kde sa včielky nachádzajú a cítili ich vibrácie. Tým, ktorí nevideli, som položila ruku na včielky a mohli

ERAZMUS+ NA NÁBREŽNEJ
Uplynulý školský rok sa niesol v znamení slova
MOVING (= pohyb). Presne toto je názov prvého ročníka vzájomnej spolupráce šiestich škôl,
medzi ktorými je aj tá slovenská. Zapojili sme
sa do medzinárodného projektu Detstvo v krabičke spoluﬁnancovaného programom Európskej Únie Erasmus+. Vďaka tomu mali žiaci
možnosť zistiť viac o svojich rovesníkoch v Taliansku, Grécku, Nemecku, Čechách a Španielsku, nacvičili spoločný FlashMob tanec, video
ktorého si možno pozrieť na stránkach školy.
Prvý rok spolupráce bol veľmi bohatý aj na iné

ších 10 detí. Mojimi žiakmi sú nielen deti,
ale aj dospelí, s ktorými pripravujem súbor
pre dospelých v hre na heligónke. Bude jedinečný, lebo tam budú účinkovať šikovní
amatérski hráči, ktorým učarovala heligónka aj v neskoršom veku. Už teraz viem, že
tento súbor dospelých bude mať úspech
a bude ojedinelý nielen na Kysuciach. Z dôvodu veľkého záujmu hrať na tento hudobný nástroj pripravujem niekoľko zodpovedných ľudí, ktorí budú heligónku vyučovať
na úrovni, so všetkým, čo k tomu patrí, keďže sa tento nástroj nedá študovať na konzervatóriu. Táto práca s ľuďmi, ktorí hrajú
na tento úžasný nástroj, ma napĺňa a že to
asi vyučujem dobre, svedčí neustály záujem
rodičov prihlásiť svoje dieťa práve ku mne.
So súborom precestujeme krásne miesta
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V jeseni nás čaká medzinárodná súťaž v Budapešti, na ktorú sa veľmi tešíme.
J. Jelinková

takisto zacítiť ich prítomnosť. Boli presvedčení, že v živote sa ich nedotknú. Vôňa úľa
ich milo prekvapila.
Ďalej nasledovala prednáška o biológii včely a zhotovovanie rámikov podľa inštrukcií včelárov. Ani sme sa nenazdali a deň sa
chýlil ku koncu. S úsmevom na tvári a s plnou náručou spomienok sme sa pobrali domov. Tešili sme sa na druhé stretnutie dňa
27. júna 2019.
Vtedy sa členovia dozvedeli viac o včelích
produktoch a degustovali rôzne druhy medov. Doteraz si mysleli, že majú všetky rovnakú chuť. Niektorí sa po prvýkrát stretli
aktivity, či už to boli dve Skype komunikácie
v rámci vyučovania angličtiny, návštevy našich
učiteľov i hospitácie na nemeckej a gréckej
škole, zakomponovali sme tiež do vyučovania
v 2. ročníku telesnej výchovy náčinie z tzv.
Moving Boxu od koordinátora nemeckej školy.
Všetko vyvrcholilo v máji žiackou mobilitou do
Španielska. Vďaka projektu vycestovalo 6 žiakov. A keďže Španieli nám ponúkli hosťovské
rodiny ešte pre ďalších troch, vďaka podpore
mesta a primátora Mihaldu mohli navštíviť
španielsku školu viacerí. Doobedia boli venované pohybu. Hrali sme hry jednotlivých krajín. Jedno dopoludnie bolo teda aj v réžii Slo-
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vákov, kedy sa hrali slovenské hry. Okrem toho
každá krajina pripravila španielskym učiteľom
medzinárodné raňajky. Oškvarková nátierka,
bryndza a korbáčiky – mali sa Španieli čo oblizovať. Blízkosť Barcelony sľubovala zaujímavý program, a tak poobediami žiaci navštívili
NOU Camp štadión FC Barcelony, podmorský
svet Akvária a samotné centrum s dominantou
Sagrada Familia od Gaudího. Takáto výmena
skúseností, nové zážitky, iné prostredie, nová
škola, let lietadlom, to všetko sa zapáčilo aj

našim žiakom, ktorí už teraz prejavili záujem ka. Zožali úspech a stali sa symbolom sloveno ďalší projekt. Každopádne nás ešte čaká ďal- ských žiakov.
ší rok aktuálneho. Jeho názov bude Hrdinovia
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
a v marci 2020 uvítame v KNM tridsiatDňa 14. 6. 2019 nás opustila vo veku 91 rokov
ku žiakov z piatich
naša milovaná
európskych krajín.
Antónia TULCOVÁ, rod. Berešíková
Ďakujeme
mestu,
Touto cestou vyjadrujeme úprimné
že podporuje naše
poďakovanie rodine, príbuzným a známym
iniciatívy. Rovnako
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
ďakujeme rodičom,
na poslednej rozlúčke. Úprimne ďakujeme
špeciálne mamičke,
p. kaplánovi M. Hruškovi, p. A. Ďuriakovej,
ktorá pre nás upiekla
p. Švábikovi a pohrebnej službe za dôstojnú
medovníkové srdiečrozlúčku.

POĎAKOVANIE
Utíchlo srdce, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si žiť,
ale osud to tak zariadil,
že si nás navždy musel opustiť.
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 14. mája 2019 nás navždy opustil vo veku
75 rokov náš drahý manžel, otec, starý
a prastarý otec
Ervín LIŠKA
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým,
ktorí ste ho odprevadili na poslednej ceste.
Manželka a dcéry s rodinami.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc
všetkých, čo si rád mal.
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý,
kto Ťa mal rád.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci
oznamujeme, že dňa 20. 6. 2019 vo veku
76 rokov dotĺklo srdiečko nášho drahého
manžela, otca, dedka, brata a švagra
Víta CAPKA z Kysuckého Nového Mesta
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a známym za účasť na poslednej rozlúčke,
za kvetinové dary a slová útechy. Naše
poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí aj
p. farárovi Týlešovi, organistke, kostolníkovi
a pohrebnej službe.
S úctou manželka, syn a vnuk.

Čas nelieči bolesť ani rany,
iba nás učí žiť bez toho,
koho sme mali veľmi radi.
Dňa 3. 7. 2019 nás vo veku 88 rokov opustil
náš milovaný
Rudolf DREXLER
Z úprimného srdca ďakujeme celej rodine,
priateľom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke s ním.
Ďakuje manželka Janka a synovia Igor, Rudo
s rodinami.

Zvesti

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom
a známym za prejavenú sústrasť pri poslednej
rozlúčke so
Štefanom FROLOM z KNM,
ktorý nás opustil dňa 16. 7. 2019 vo veku
50 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

SPOMIENKY
To, že sa rana zahojí,
to je len klamné zdanie,
v srdciach nám, milí rodičia,
zostalo na Vás len tiché spomínanie.
Dňa 17. 7. 2019 uplynuli 4 roky od úmrtia
našej milovanej mamy
Alojzie BIRKUSOVEJ
a 13. 8. 2019 uplynie 1 rok od úmrtia nášho
milovaného otca
Jána BIRKUSA z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra
s rodinami.

Spite pokojne a tichučko,
dosnívali ste života sen
a cestou bolesti odišli ste tam,
kde je mier a láska len.
19. 8. 2019 uplynie rok, čo nás opustila naša
mama
Jolanka SPÁLOVÁ
Zároveň si pripomíname 4. výročie od úmrtia
nášho otca
Jozefa SPÁLA
S láskou a úctou spomínajú dcéra Hanka a syn
Vladimír s rodinami.
A Vy, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
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S úctou a vďakou smútiaca rodina.

i
SPOMIENKY
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdci tých, ktorí Ťa milovali.
Dna 11. 7. uplynul rok, ako nás opustila drahá
mama, starká, švagriná, sestra a priateľka
Mgr. Emília KORMANOVÁ z K. N. Mesta
S láskou a úctou spomínajú dcéra Jarka
s rodinou, synovia Emil, Jozef a Stanislav
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 23. 7. 2019 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec, dedko
Karol BESTVINA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
S láskou spomína manželka a synovia
s rodinami.
Odišla si navždy, túžila si žiť,
ale osud to tak zariadil, že si nás navždy
musela opustiť.
Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále medzi nami.
Dňa 21. 8. 2019 si pripomenieme 2. smutné
výročie úmrtia
Janky VRÍČANOVEJ z Kys. Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú mama a brat s rodinou.

Ťažké je nespomínať, keď v očiach slza stojí.
Ťažko je zabudnúť, keď srdce stále bolí.
V živote sú krásne chvíle, ktoré časom
pominú,
na Vás nám spomienky v srdci navždy ostanú.
Dňa 24. 7. 2019 uplynulo 15 rokov, čo nás
opustila
Aloisia RIPELOVÁ
a dňa 31. 1. si pripomíname nedožité
85. narodeniny
Jána RIPELA
S láskou spomína dcéra s rodinou a synovia,
vnúčatá a pravnúčatá.

Ani po rokoch bolesť neutícha a slza v oku
nevysychá.
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z oka
vypadlo.
Tvoja strata tak veľmi bolí,
keď plameň sviečky tíško horí.
Nikto netušil, čo je žiaľ,
len ten však vie, komu Pán Boh najbližšieho
k sebe vzal.
Zostali už len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu celej našej rodiny.
Dňa 1. 8. 2019 si pripomíname 3. výročie úmrtia
Ľudovíta SALÁTA z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si nám i všetkým, ktorí sme Ťa radi mali.
Odišiel si bez toho, aby nám Tvoje ústa
zbohom dali.
Dňa 14. 8. 2019 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Jozef FLAK z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

V živote sú krásne chvíle, ktoré časom pominú,
na Teba nám spomienky v srdciach navždy
zostanú.
Dňa 16. 8. 2019 si pripomenieme 3. smutné
výročie úmrtia
Ivety PALICOVEJ
S láskou a úctou spomína manžel a syn Michal
s rodinou.

Dňa 23. 8. 2019 si pripomíname 20. výročie
úmrtia nášho drahého zosnulého manžela,
otca, starého otca a prastarého otca
Štefana SVRČKA z Budatínskej Lehoty
Čo drahé nám bolo, Boh si vzal,
nám ostala iba spomienka a žiaľ.
S láskou a úctou spomína manželka, deti
s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
modlitbu.

S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za neho modlíme.
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach zostáva stále žiť.
Dňa 31. 5. 2019 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec a svokor
Ladislav CHOVANEC z Nesluše
Za tichú modlitbu a spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí na Teba nezabudli.
S láskou, úctou a vďakou spomína smútiaca
rodina.

Dňa 20. 8. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý
otec, brat, strýko
MVDr. Vojtech BALEK
S úctou spomínajú manželka, dcéry
s manželmi a vnúčatá.

Dňa 22. júla 2019 sme si pripomenuli
30. výročie, kedy nás navždy opustil
Pavol PILÁT
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.
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Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 31. augusta si pripomenieme 2. smutné
výročie, keď náš náhle opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko
Rastislav PLOŠTICA
S láskou v srdci stále spomína manželka,
synovia, nevesty a vnúčatá Lucinka, Dávidko
a Matúško.

Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú,
kráčajú pri nás každý deň.
Niekedy sa len pozriem hore, usmejem sa
a poviem si – viem, že si to bol Ty…
Dňa 26. 8. 2019 to bude 8 rokov, čo nás
navždy opustil
Jozef BESTVINA
S láskou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.

Dňa 7. 8. 2019 uplynú dva roky, odkedy nás
nečakane opustil náš brat
Ľubomír ŠKOLNÍK
Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas,
nenahradí toho, čo tak náhle vzal čas.
S láskou spomínajú sestry a brat s rodinami.

Dňa 18. augusta uplynulo 10 rokov od úmrtia
Cyrila GALVÁNKA
Spomína manželka a deti s rodinami.

OPUSTILI NÁS

Vít CAPKO
Lýdia RAČKOVÁ
Jozef CHLÁDEK
Ivan STANČO
Rudolf DREXLER
Karol MÁČEK
Dalibor BOLEČEK
Miroslav PODMANICKÝ
Magdaléna SCHILLEROVÁ
Štefan FROLO

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Spustla už záhrada, spustol aj dvor,
ticho je v dome, nepočuť Vaše kroky v ňom.
Tíško ste pre chorobu trpeli, ubolené srdce
prestalo Vám biť,
ale zaspali ste, hoci ste chceli ešte žiť.
Odišli ste tam, odkiaľ niet návratu k nám.
Nič nám neostáva, len kytičku kvetov Vám
na hrob dať,
sviečku zapáliť a v modlitbách na Vás
spomínať.
Dňa 4. 8. 2019 si pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia nášho otca, starého otca,
brata, švagra
Zorislava RUDINCA
Dňa 2. 3. 2019 sme si pripomenuli 14. výročie
úmrtia našej mamy, starej mamy, sestry
a švagrinej
Anny RUDINCOVEJ, rod. Lulkovej
z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou spomínajú deti Zoroslav
a Tatiana s rodinou.

76 rokov
58 rokov
61 rokov
45 rokov
88 rokov
70 rokov
61 rokov
79 rokov
94 rokov
50 rokov

MANŽELSTVO UZAVRELI
Sven Blank a Anna Dorota Šidlová
Patrik Hvolka a Radoslava Šalatová
Peter Malík a Dominika Schwarzbacherová

NARODENIE DETÍ
Tomáš Gramblička

Žiarila s Tebou, Viktorko, láska a dobrota,
bude nám chýbať do konca života.
S kytičkou kvetov budeme nad Tvojím
hrobom stáť,
modliť sa a ticho spomínať.
Dňa 17. 8 2004 nás vo veku 72 rokov opustil
náš drahý manžel, otec, starký, prastarký
Viktor KUBA z Budatínskej Lehoty
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Spomíname na Teba s láskou, Tvoja žena
Vilma, deti Jaroslav, Štefan a Anna s rodinami
a ostatná smútiaca rodina a známi.

Zvesti

INZERCIA
 SK Gastro Matice slovenskej 621 (bývalý Sezam) ponúka denné
menu vo forme baleného výdaja jedál.
Objednávky na čísle: 0949/544 834 do 8.00. Facebook: SK Gastro.
 Piváreň TEMPO PUB na Námestí slobody v KNM príjme
čašníka/čku. Kontakt: 0918/660 806
 Predám záhradnú chatku v Bud. Lehote v osade Poľana.
Pozemok 390 m2. Kontakt: 0911/425 013, 0915/603 221.
Cena dohodou.
 Predám záhradku v záhradkárskej osade Budatínska Lehota.
Na pozemku je 1-podlažná chatka. Cena dohodou.
Info: 0904/387 234
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Správne znenie tajničky z čísla 7/2019 znie:
„… ten neumrie na chorobu“. Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Sidónia Kováčová, Dubie 37,
KNM– 6,00 €, 2. Vladimír Hájnik, Horný Vadičov 64 – 5,00 €, 3. Ľubomíra
Majtinková, Belanského 557, KNM –
Maor, arap,
anóda,
dafnia, Isa,
po česky
amur

značka
českých
traktorov

In Media
Res
(skr.)

– 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 8/2019 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej činpôvodný
obyvateľ
Nového
Zélandu

ujo
(hypok.)

citoslovce
trúbenia

smerový
uhol

černoch,
po rusky

drobný
kôrovec

Anno
Domini

1001
(rím.)

4. časť
tajničky

tľapli

prvý muž
2. časť
tajničky

1. časť
tajničky

strana
bafnutie
(expr.)
obranca
(šport.)

nevoľník

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

nosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice
KNM, najneskôr do 20. 8. 2019.

rozpojiť
zapnuté
kaprovitá
ryba

predložka

americký
papagáj

symetrály

keď

planétka

Rich Text
Editor

zavýjať

vražda
autor
(hovor.)
krížovky:
podpis
Jaroslav anonyma boh mesta
Jablonský
Eridu

osudová
žena
popevok

3. časť
tajničky

španielsky
člen

plakať

6
(rím.)

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti
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Chesterton: Ľudia majú radi častý smiech, ale … dokončenie
v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

8

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 7/2019 znie: „broskyňa“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Soﬁa Vajdíková, Revolučná 2590, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej
knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod.,
najneskôr do 31. 8. 2019. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie
doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti
KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 8. 2019, získa vecnú odmenu.
Tešíme sa na správne odpovede.

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

B
B
B
B
B
B
B
B

1. Časť tváre.
2. Africký cicavec.
3. Bielo sfarbený.
4. Peňažný ústav.
5. Rýpadlo.
6. Strom s bielou kôrou.
7. Samec ovce.
8. Majúci besnotu.
pomôcka: byvol

Zaslaním správneho znenia tajničky dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov. Informácie o podmienkach spracovania osobných údajov
nájdete na webovom sídle mesta.
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ZLATO OSTALO V OKRESE
(pokračovanie zo str. 1)
Dobrovoľní hasiči súťažili v dvoch disciplínach: požiarny útok a štafeta 8 × 50 m.
Do konečných výsledkov sa započítal lepší
z dvoch pokusov. Fanúšikovia boli vynika-

STREETBALL OPÄŤ
POMÁHAL
22. júna, tentokrát v areáli ZŠ Clementisova sa konal 9. ročník športovo-dobročinného podujatia Schaeﬄer Čuhársky Streetball patriaci do série turnajov Streetball
Proti Rakovine 2019. Turnaja sa zúčastnilo 18 družstiev v troch kategóriách Muži,
Rekre, Mix. V hlavnej kategórii sme mali
možnosť sledovať výkony hráčov zvučných
mien ako M. Podhorský, L. Hoferica (obaja
Drevodom Žilina) a samozrejme hráči Bratislavského Letného Vánku Besteron (J. Ciho,
J. Krajčí a M. Kráľ ) a trenčianskeho Čistiaceho Prostriedku (Nižný Martin, Vencl Lukáš, Vavro Tomáš, Horváth Tomáš). Každý,
kto aspoň trochu sleduje dianie v slovenskom basketbale a najmä v tom trojkovom,
vie, čo tieto mena v ňom znamenajú.
Všetci hráči aj diváci sa mohli zapojiť
do streleckých súťaži, či zakúpiť si lístok
do tomboly, v ktorej mohli vyhrať zaujímavé

júci a svojim skandovaním dotvárali súťaživú atmosféru.
Žilinský kraj zastupovali DHZ Bytčica
(ženy), Martin Záturčie (muži), Kláštor pod
Znievom (dorastenky), Horný Vadičov (dorastenci). Hornovadičovským hasičom sa
darilo najviac a stali sa majstrami Sloven-

ska v hasičskom športe s časmi: požiarny
útok 23,98 a štafeta 73,47 s. Kompletné
výsledky vo všetkých kategóriách nájdete
na webovej stránke mesta.
D. Š.

ceny. Výťažok z týchto
súťaží a spomínanej
tomboly bol venovaný
združeniu Liga Proti
Rakovine – Žilina a tieto prostriedky budú
použité na zlepšenie
podmienok pre pacientov onkologického oddelenia vo FNsP Žilina.
Výsledky streleckých
súťaži:
potesenie.sk Free Throws Contest (20):
Janka Hančinová
TIPSPORT 3PT SHOOTOUT (17):
Peter Kunovský (Uprising)
Okrem samotnej športovej akcie a podpory boja proti rakovine sa nám za pomoci
partnerov podujatia (Schaeﬄer, Pentatech,
MPO –Metal) podarilo v areáli ZŠ Clementisova vybudovať nové basketbalové koše,
ktoré budú slúžiť žiakom tejto školy.

Víťazi deviateho ročníka:
Muži (9): 1. Letný vánok
Besteron (Ciho Jaroslav,
Kráľ Miroslav, Krajčír Juraj)
Rekre (6):
1. Uprising fun (Lyš Marek,
Kunovský Peter, Zambori Alec)
Mix (3):
1. Bez názvu (Konôpková Radka,
Klembara Miťo, Futo Martin,
Hatalová Katarína)
Na záver by som chcel poďakovať všetkým
partnerom podujatia, a to najmä spoločnosti Schaeﬄer, ktorá už tretí rok je našim
generálnym partnerom, pánovi riaditeľovi
ZŠ Clementisova I. Ševecovi a všetkým, čo
sa pričinili pri prípravách a o hladký priebeh tohtoročného Schaeﬄer Čuhársky
Streetball – Streetball Proti rakovine 2019.
Úplné výsledky nájdete na webovej stránke
mesta.
R. Puraš

dzisezónne tréningové pôsobenie a je takou
maličkou bodkou za úspešnou sezónou.
Zároveň slúži na zapracovanie mladých

a nových hráčok do
tímu pred septembrovým
štartom
ženskej
extraligy.
V letnom období kysucký klub posilnili
P. Gešová z Bratislavy a R. Mládenková
z majstrovského Sabinova. Kysučanky
navyše čaká začiatkom októbra prestížny EuroFlorball Cup, obdoba ﬂorbalovej
ligy majstrov druhej kategórie.
PhDr. Martin Priečko, PhD.

KYSUČANKY OBHÁJILI
VÍŤAZSTVO V DRÁŽĎANOCH
Florbalistky FBK MKŠS Kysucké Nové
Mesto sa už po štvrtýkrát zúčastnili medzinárodného ﬂorbalového turnaja „International Florball Congress“, ktorý sa
uskutočnil 6. – 7.júla 2019 v nemeckých
Drážďanoch. Kysučanky po štyroch víťazstvách a jednej prehre v skupine poľahky
postúpili do semiﬁnále, kde zdolali nemecký FC Stern Floorball 3:0. Vo ﬁnále oplatili
prehru českému tímu zo Strešovíc v pomere 4:2 a po druhýkrát za sebou triumfovali
na tomto turnaji. Toto ﬂorbalové podujatie
tradične Kysučankám spestruje letné me-

ÚSPEŠNÉ ŠPORTOVÉ ŤAŽENIE POSLANCOV
V sobotu, 13. júla 2019, sa zúčastnili
zástupcovia nášho mesta na partnerskej návšteve počas „Jablunkovského jarmarku“ v Jablunkove. Pri tejto
príležitosti sa slávnostne otváralo
multišportové ihrisko v časti Lyski,
ktorého súčasťou bol aj turnaj v malom futbale. Medzi 8 družstvami bol
prihlásený aj tím poslancov z nášho
mesta, ktorý po dvoch úvodných víťazstvách (3:0, 2:0 nad partnerským
Gogolinom) v skupine postúpil do
bojov o semiﬁnále bez inkasovaného

Zvesti

gólu. Kysučania, vzhľadom k predvedenej
hre, mali našliapnuté na víťazstvo, avšak
turnaj bol napokon prerušený pre nepriazeň počasia.
V poobedňajších hodinách jarmark pokračoval štafetovým behom na hlavnom námestí na trase 620 m, na ktorom zabojovala aj štafeta z radov poslancov mestského
zastupiteľstva v zložení J. Šidlo, F. Zicho,
M. Priečko s ﬁnišmanom M. Fabšíkom,
ktorá skončila na peknom 5. mieste s časom pod 8 minút, keď porazila štafety
oboch partnerských miest a skončila tesne
za profesionálnymi atletickými klubmi.
PhDr. Martin Priečko, PhD.
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JAKUBOVSKÉ HODY

HODOVÉ SPRAVODAJSTVO

Tradičné podujatie Jakubovské hody začalo trochu netradične už vo štvrtok večer.
V kostole sv. Jakuba sa konala slávnostná
omša, ktorej súčasťou bol vokálno-inštrumentálny koncert. Na ňom vystúpili tenorista Tomáš Dedič a sopranistka Elena
Dadajová.

Piatok poobede bolo na Námestí slobody
rušno, trhovníci rozbaľovali svoje stánky
s tovarom či chutnými jedlami a nápojmi. Prichádzali prví hodoví návštevníci. Na pódiu vystupovala skupina Koma
a Michaela Martikánová z Krásna nad Kysucou. Po nich sa predstavila kysucká roková skupina Don't Panic. Ako sa hovorí,
to bola riadna nálož, a tak po nich prišla na
rad skupina BAND a spevák Roman Nadányi. Žilinčania divákov zaujali a rozospievali svojimi známymi hitmi, v závere tematicky zanôtili pieseň o meste, ktoré mám
rád. Piatkový teplý večer uzavrel český spevák a gitarista Martin Maxa. Hoci sa stal
známym tesne pred svojou štyridsiatkou,
námestie sa zaplnilo jeho fanúšikmi, ktorí
poznali mnohé piesne.

ta v hokejbale Lukáša Pijáka za reprezentáciu mesta. Ten so sebou priniesol i trofeje,
ktoré si mohli záujemcovia obzrieť. Symbolické na tomto ocenení bolo i to, že práve

počas hodov sa v KNM konal už 9. ročník
hokejbalového turnaja Kocka Cup. Prví
v oﬁciálnom programe vystúpili členovia
FS Jedľovina. Štafetu domácich súborov
po nich prevzali tanečné súbory Terra,
Niagara a mažoretky Asanka. O 13.30 hod.
boli v programe Heligonkári Jarky Jelinkovej. Tí veru rozihrali každú žilku v divákoch
a zožali silný potlesk.
Divadlo zo šuﬂíka prinieslo do centra KNM
rozprávku O kocúrovi a pyšnej hviezde.

Do svojho vystúpenia vtiahli všetky deti.
Po nich nasledovala kapela z kysuckonovomestskej ZUŠ InComma. Predstavila paletu
populárnych piesní. Caperiani Band je tiež
regionálna skupina, ktorá zahrala na folk-rockovú nôtu.
Program tvorili i hostia z partnerským
miest. Medzi prvých patrila v sobotu legendárna jablunkovská skupina Bidon. V tento
deň s Kysučanmi krstila svoje nové CD. Ťahákom či headlinerom večera bola Celeste
Buckingham s kapelou King Shaolin. Keďže

Celeste momentálne patrí medzi najpopulárnejšie speváčky slovenskej scény, námestie sa preplnilo ľuďmi. Jej pesničky pozná snáď každý, takže panovali vynikajúca
nálada a zábava. Rezkú hudbu spustilo pred
polnocou Romano Stilo. Osobité melódie
rómskych piesní a emócie v nich nenechali
chladného nikoho.
Ďalší hodový deň a nedeľný program začal
svätou omšou v kostole sv. Jakuba. Veď celé
hody sú venované oslave patróna tohto kostola. Poobede vystúpila trojica muzikantov
pod názvom Heligonica a Mládežnícky dychový orchester z partnerského poľského
mesta Gogolin. Fanúšikovia heligónkovej
muziky už určite netrpezlivo čakali na vystúpenie obľúbených sestier Bacmaňákových a skupiny Zbojná. Bodkou boli Traky.
Takýto názov má hudobná kapela od Košíc,

ktorá hodovníkom priniesla zábavu v šarišsko-abovskom nárečí. Trojdňový maratón
kultúrnych vystúpení sprevádzali skvelí
moderátori Miška Kicková a Michal Bohúň.
Jakubovské hody dopadli na výbornú, prialo i počasie, veď sobota začala poriadnou
búrkou, ktorá sa skončila tesne pred začiatkom celého programu. Netreba zabudnúť,
že k hodom patria aj kolotoče a iné atrakcie,
ktoré obsadili Nábrežnú ulici. Prilákali malých i väčších a ponúkli im naozaj pestrú škálu všakovakej zábavy. Dobré jedlo, nápoje,
lietajúce balóny a remeselné výrobky trhovníkov boli tými správnymi prvkami štvordňového kultúrneho zážitku v našom meste.
D. Š.
Foto: D. Š., Dominik Šteiniger,
Antónia Vnuková

Sobota začala slávnostným sprievodom
po Belanského ulici na námestie. Sprievod
tvorili mažoretky Asanka, dychová hudba
Nová Kysučanka a folkloristky z Jedľoviny. Zároveň s nimi sa tiahol do mesta rad
zvedavcov. Slávnostne celé hody otvoril
primátor. Pri tejto príležitosti si nenechal
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