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Kysucká kultúrna nadácia pomáha
V nedeľu 3. júla 2011 zavítali na návštěvu k primátorovi Ing. Milanovi
Gurovi členovia Kysuckej kultúrnej
nadácie - Ing. Jozef Markulják (predseda správnej rady) a MUDr. Stanislav Mizera, aby odovzdali finančné
prostriedky z verejnej zbierky na
nákup EKG prístroja pre Kysuckú
nemocnicu s poliklinikou v Čadci.
Príspevok vo výške 3000 eur odovzdali poverenému riaditeľovi nemocnice Ing. Martinovi Šenfeldovi a primárovi interného oddelenia MUDr.
Vladimírovi Larišovi. Táto finančná
čiastka bude použitá na zakúpenie
EKG prístroja pre interné oddelenie
a JIS (jednotku intenzívnej starost-

livosti). Aktivity a činnosť Kysuckej
kultúrnej nadácie sú obdivuhodné
a prínosné a všetkým jej členom patrí

srdečná vďaka za ich angažovanosť a
pomoc regiónu Kysuce.
(SC)

v rámci otvorenia Čadčianskeho kultúrneho leta, zapálil primátor Čadce
Milan Gura. Oficiálne tak začalo Čadčianske kultúrne leto, ktorého bohatý
program určite poteší nejedného obyvateľa nášho mesta. Aby sme vyšli v ústre-

ty starším i mladším obyvateľom,
tradičný zvyk sme spojili s moderným
- so skvelou diskotékou a bohatým
programom, na ktorom vystúpili tanečné skupiny Sylver, Invisible Crew
a hip-hopový speváci Ragi a Gypso. Na
zapálenie vatry sa prišli pozrieť stovky
ľudí všetkých vekových kategórií. Atmosféra na námestí bola fantastická
a nápad primátora opäť potvrdil, že
aj v ekonomicky zlých časoch sa dá
dokázať, že nie vždy treba míňať veľa
peňazí, aby sa uskutočnila výborná
akcia. Podujatie plné zábavy a tanca
pri trojmetrových plameňoch trvalo
až do noci. Spoločne sme tak mali
možnosť zažiť niečo nové, zaujímavé
a netradičné. Mesto Čadca touto cestou ďakuje za spoluprácu a ústretovosť
Štátnym lesom SR, riaditeľovi Odštepného závodu Čadca, Ing. Tomášovi
Ježíkovi.
(SC, KM)
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Tí, ktorí verili, že sa počasie umúdri, tí, čo už niekedy zažili a chceli opäť zažiť,
aj tí, ktorí len z čírej zvedavosti chceli vidieť kúštik exotiky, prišli v sobotu
2. júla 2011 pred Dom kultúry na Matičné námestie v Čadci na 5. ročník
fantastického podujatia – Kubánsku noc na Kysuciach.
Po mierne hanblivom začiatku so
skvelou zumbou sa ľudia plní očakávaní presunuli do estrádnej sály, kde
ich už čakala exotika - stánky s koktailami, posedenie pod slnečníkmi
a hlavne - bohatý kultúrny program.
V rytme samby a salsy sa vlnili nielen
speváci, ale takmer každý, kto si prišiel vychutnať kúsok exotiky na Kysuciach. Napriek tomu, že každú chvíľu
dídžej na námestí oznamoval presun
akcie do Domu kultúry, na námestí
sa vytvárali čoraz väčšie skupinky
postávajúcich a čakajúcich. Dočkali
sa. Došlo k rozdeleniu akcie, čo bol
výborný ťah zo strany organizátora
Jozefa Likavčana a výbornej pripravenosti Hurricane tímu. Námestie
ožilo v latinsko-amerických rytmoch
a piesok, ktorý sa kvôli tancu priniesol,
sa začal napĺňať. Zábava neutíchala
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V piatok 24. júna 2011 sme si vo večerných hodinách po prvýkrát mohli
vychutnať atmosféru svätojánskeho
ohňa. Vatru, ktorá bola po prvýkrát
postavená v Čadci priamo na Matičnom námestí pred Domom kultúry,

ČADČAN

do neskorých nočných hodín. Tisíce
ľudí sa bavilo, tancovalo, spievalo.
Jedna z najlepších akcií Čadčianskeho
kultúrneho leta sa vydarila a nám nezostáva nič iné, len sa tešiť na budúci
ročník. Táto akcia sa konala vďaka
hlavnému organizátorovi - Hurricane
café and cocktail baru a taktiež vďaka

podpore primátora Milana Guru
a Mesta Čadca a KIC mesta Čadca.
Poďakovanie patrí Jurajovi Kubaškovi
a jeho firme K-store, ktorá prispela
k exotickej atmosfére a vynikajúcemu
zvukárovi Štefanovi Matákovi. Vďaka
patrí i všetkým účinkujúcim a, samozrejme, vám, návštevníkom. S vašou
podporou a priazňou sa z Kubánskej
noci na Kysuciach z roka na rok stáva
čoraz navštevovanejšie a obľúbenejšie
podujatie, a to nielen v Čadci, ale i na
celých Kysuciach.
(r)

Priaznivcov autíčok zvaných trabant, ktoré v nedávnej minulosti brázdili
naše cesty a aj napriek svojej jednoduchej podobe a „mušej“ váhe nám boli
spoľahlivými partnermi na cestách, pozývame na IV. Kysucké stretnutie
trabantistov, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. – 17. júla 2011. Podujatie štartuje na Rakovej – Korcháni 15. júla. Nasledujúci deň, 16. júla o 9.00 hod., sa
autá predvedú v spanilej jazde v smere Čadca – Stará Bystrica. O 12.00 hod.
privíta na Matičnom námestí pred Domom kultúry všetkých zúčastnených
trabantistov primátor Čadce Milan Gura a popri prehliadke všetkých vozidiel sa môžete zabaviť na koncerte populárnej čadčianskej skupiny Šramot.
17. júla – opäť na Rakovej – podujatie končí.

Cgf[]jlfYò]dYfa]
V nedeľu 17. júla 2011 o 17.00 hod. sa na Matičnom námestí uskutoční koncert folklórneho zoskupenia Kysucký prameň z Oščadnice. Skupina, ktorú
tvoria oščadnickí heligonkári patrí k obľúbeným folklórnym skupinám na
Kysuciach. Jej zakladateľom a umeleckým vedúcim je Jozef Smolka. Skupina
sa úspešne prezentuje nielen na Kysuciach, ale aj na ďalších podujatiach
v rámci Slovenska, Poľska a Českej republike. Na svojom konte má už 6
CD. Príďte sa započúvať do krásy kysuckých ľudových piesní a jedinečného
zvuku heligóniek.

Kcn]d¦r¦ZYnY
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24. júla 2011 o 17.00 hod. zavíta do Čadce originálna žilinská hudobná formácia BALKANSAMBEL. Skupinu tvoria sympatickí mladí ľudia, ktorým
učarovali temperamentné južanské rytmy (Turecko, Srbsko, Rumunsko)
a vďaka svojim interpretačným kvalitám a zvládnutí známych i, pre našinca,
celkom neznámych hudobných nástrojov, ich vedia aj vynikajúcim spôsobom odovzdať. Každý ich koncert je zárukou interpretačného majstrovstva,
skvelej atmosféry a pohody. Každý, kto má rad pohyb a dobrú zábavu by na
tomto koncerte nemal chýbať. Koncert je určený mladým i skôr narodeným,
hudobným fajnšmekrom i laikom, na svoje si príde každý. Balkansambel sa
predvedie v zostave: Marek Pastírik – vedúci skupiny, saxofón, duduk, kaval,
gajda, taragot, Martin Noga – trombón, bas trúbka, Juraj Hodas – heligón,
Lukáš Oravec – trúbka, krídlovka, Peter Vaňouček – harmonika,Martin
Králik – bubny, perkusie, Zuzana Burianová – spev, tanec, Viktória Kolarčíková – spev, klarinet, zurna.
(mp, aš)

GZqnYl]daYe]klYkYhølYb»
 Plánuje mesto robiť niečo s budovou, ktorá je v dezolátnom stave (bývalá škôlka a ZŠ) na ulici Komenského
pri základnej škole na Kýčerke?
Mesto nie je vlastníkom budovy,
v súčasnosti je však zo strany mesta
snaha nadobudnúť túto nehnuteľnosť
do vlastníctva, nakoľko je táto budova
zdevastovaná a narúša obytný súbor
Kýčerky. Mesto má už vytýčený zámer
využitia budovy a bude sa snažiť urobiť
všetko potrebné, aby dostalo tento
majetok do vlastníctva.
 Podchod pod železničnou traťou
na zastávke Čadca - Mesto nie je príliš
v dobrom stave, najhoršie však je, že
je neosvetlený. Veľa ľudí ho radšej
nepoužíva a tí, ktorí by ho aj použili,
možno o ňom nevedia, nakoľko nie je
označený. Ľudia chodia cez koľaje, za
čo sú často pokutovaní. Nedá sa s tým
niečo robiť?
Podchod patrí ŽSR, mesto sa o je-

ho údržbu stará a realizuje opravy.
Osvetlený zvnútra nie je z dôvodu
vlhkosti. Upozornenie typu „Použite
podchod“ by mali zariadiť ŽSR, pre
väčšinu obyvateľov je však samozrejmosťou používať podchod aj bez
upozornenia. Pozitívne je, že v rámci
budovania malého obchvatu mesta
Čadca sa bude realizovať aj budovanie
nového podchodu.
 Zaujíma ma, či sa v dohľadnej dobe
neuvažuje popri všetkých aktivitách
začať s budovaním nových chodníkov
okolo kostola na Kýčerke, pokiaľ je
ešte dobré počasie.
Nové chodníky okolo kostola sa plánujú robiť v tomto roku. Všetky aktivity
majú určitú postupnosť, momentálne
sa dokončievajú protipovodňové aktivity, v blízkej dobe je naplánované
dokončenie opravy ciest a potom sa
môže začať s budovaním chodníkov.
(r)
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