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V piatok 9. septembra 2011 Mati!né 
námestie v "adci  opä# o$ilo. Ve!er sa 
niesol v %t&le Revival, ktor& prilákal 
tisícky náv%tevníkov v%etk&ch veko-
v&ch kategórií.

Na pódiu sa predstavili %tyri sa-
mostatné kapely. Ako prvá vystúpila 
skupina Team, ktorá otvorila hudobné 
podujatie najznámej%ími hitmi legen-
dárnej slovenskej skupiny. Po skvelom 
vystúpení Teamu privítal primátor 
mesta "adca Milan Gura v%etk&ch 

Revival Night dopadla na výbornú
náv%tevníkov, ktor&ch prekvapil spus-
tením bezplatnej Wi-Fi zóny v meste. 
Túto Wi-Fi zónu si spolu s prítom-
n&mi na mieste vyskú%al. Nezabudol 
tie$ oceni# tisíceho fanú%ika sociálnej 
siete Facebook mesta "adca. Potom 
spolo!ne s moderátormi od%tartovali 
hudobnú noc s kapelami ako Hork&$e 
Slí$e, Kabát !i Depeche Mode.

Noc plná skvelej svetelnej %ou spo-
jená s vynikajúcim zvukom prispela 
k neopísate'nej atmosfére a "ad!ania 

dokázali, $e sa chcú a vedia skvelo 
zabáva#. V(aka ve'kej podpore ná-
v%tevníkov veríme, $e v meste "adca 
vznikla nová tradícia, ktorá bude 
úspe%ne pokra!ova#.

KM

Kultúrne a informa!né centrum 
mesta "adca /KIC/ podalo na Mini-
sterstvo kultúry  SR na rok 2011 desa# 
projektov, ktoré sú zamerané na pod-
poru kultúrnych podujatí, divadeln&ch 
hier, festivalov, ktor&ch organizátorom 
je KIC - Dom kultúry "adca. 

projekt

Projekt je zameran& na podporu 
amatérskej tvorby v podaní Detského 
divadelného súboru EVA v autorskej 
hre - Kaviare) *ivot. Ide sa o hudob-
no-tane!no-dramatické predstavenie, 
v ktorom táto %iroko-spektrálna 
umelecká $ánrovos# dáva priestor 
talentom mlad&ch 'udí, !o predstavuje 
%ir%í emocionálny záber. Prínos pro-
jektu predstavuje autorské stvárnenie 
problémov mlad&ch 'udí a následné 
predstavenie %irokej verejnosti.  

jekt /664  EUR/

Zámerom divadelnej hry je odzr-
kadli# svet detskej fantázie, obrazo-
tvornosti, hravosti a humoru a zárove) 
poukáza# na kritickú stránku dne%nej 
spolo!nosti, kde absentuje vplyv ro-
dinného zázemia. Projekt je zameran& 
na problematiku detí pred%kolského 
a mlad%ieho %kolského veku, v podaní 
DDS EVA.

projekt

Hlavn&m cie'om je podpora vzni-
ku novej autorskej tvorby v oblasti 
tradi!nej 'udovej kultúry a folklóru. 
Konkrétne sa jedná o nespracované 
'udové tradície ná%ho regiónu - hor-
nokysucké do$inky.  Projekt bude 
realizovan& v prevedení Detského 
folklórneho súboru Kel!ovan.

ný projekt

Jedná sa o interaktívne prezento-

Narodenia

Tomá% Masnica, Martin Podsklan, +imon Gomola, Adrián Beb!ák, Timea Ra!-
ková, Simona Jendrisková, Nicolas Fusko, Michal Schneider, Samuel Venderla, 
Luká% Jarabica, Nikola Mravcová, Natália Klie%!iková, Ema +u%ková, Luká% 
Herman, Richard Halás, Samuel Kuba!ka, Timea Hú%#avová, Tomá% Hrtá-
nek,Victoria Catherine Yonce

Sobáše

Peter Koper  a  Danka Gregu%ová, Alexander Kutka  a Martina Kanitrová, Ján 
Ku!ák  a  Stanislava Závodníková, Michal Pola!ek  a Lucia Sá!ková, Martin Bucko  
a Patrícia Kurucárová, Zdenko Tatarka  a Alena Muchová, Kamil Gur!ík  a Ing. 
Michaela Kova'aková, Vít Stránsk&  a Lucia Hru%ková, Peter Vojvodík  a Andrea 
Byrtusová ,  Jozef Vavro  a Darina Nekorancová, Miroslav Stadtrucker  a Ivana 
Menkynová, Martin Jur!ík  a Silvia +korvánková        

Opustili nás

Alojz  Pady%ák (76 r.), Marta Zvercová (65 r.), Ane$ka Chrastinová (73 r.), Milan 
Ciprich (81 r.), Milan Polák (55 r.), Joze, na Sera, nová (81 r.), +tefánia +ulová 
(83 r)., Roza +trbová (88 r.), Kazimír Buchcár (86 r.), Justín Matej!ík (75 r.), Ján 
Tlelka (70 r.), Joze, na Ondra%inová (83 r.), Pavol Belej (19 r.), Ladislav Kondek 
(62 r.), Ján Mravec (54 r.), Anna Gre)aková (87 r.), Mgr. -ubomír Poto!iar (36 
r.), *aneta Haratyková  (39 r.), Antonia Soglová (88 r.), Jozef  .adik (61 r.), 
Pavol Legersk& (63 r.), Anna Hermanová (85 r.), Rudolf  Kondek (60 r.), Mária 
Kadá%ová  (62 r.), Milan Papik  (52 r.), Jozefa Foldinová (80 r.)

 Je zrejmé !e v "adci pribúda #oraz 
viac áut a je málo parkovacích miest 
napr. ulica Okru!ná, ale aj $al%ie 
ulice. Chcem sa teda sp&ta', #i mesto 
neplánuje postavi' nejaké podzemné 
gará!e alebo nejakú viacposchodovú 
budovu, v ktorej by sa urobili takéto 
miesta na parkovanie? Myslím, !e 
motoristov by to pote%ilo, a hlavne 
by neboli autá odstavené pri hlavn&ch 
cestách, kde ke$ je zima, má problém 
prejs' aj auto, ktoré odh()a sneh.

Vedenie Mesta si je vedomé ne-
priaznivej situácie t&kajúcej sa parko-
vania. Táto situácia sa rie%ila a bude 
na(alej rie%i# aj v Komisii dopravy pri 
MZ "adca. 

Momentálne v%ak Mesto nedispo-
nuje finan!n&mi prostriedkami na 
budovanie gará$i alebo parkovacieho 
domu, av%ak je snaha zo strany !lenov 
Komisie dopravy i vedenia Mesta 
priláka# súkromn&ch investorov na 
realizáciu uvedeného projektu. 

Ke$!e dostalo mesto do vlast-
níctva %portovú halu Pratex, #o bude 
teraz s mestskou %portovou halou pri 
futbalovom %tadióne? Nastanú nejaké 
zmeny vo vyu!ívaní  tejto haly %porto-
v&mi klubmi a %portovcami?

+portová hala Pratex sa plánuje vyu-
$íva# na %portové podujatia, kultúrno-
spolo!enské podujatia, pre v&chovné 
aktivity %kôl a %kolsk&ch zariadení 
v zria(ovate'skej pôsobnosti mesta, 
prenájom %portov&m klubom a obyva-
te'om mesta "adca. Mestská %portová 
hala pri futbalovom %tadióne je a aj 
na(alej bude  plne vyu$ívaná. Vyu-
$ívajú ju %portové kluby a in%titúcie, 
ako Základná %kola, ul. Komenského 
"adca, stoln& tenis od extraligy a$ po 
4. a 5. triedu, v%etky vekové kategórie; 
futbal, mu$i, dorastenci, $iaci; hokej-
balov& klub, karate, tenisov& klub, 
mestská polícia a odohrávajú sa tam 
zápasy malého futbalu.

vanie 'udovej hudby, oboznámenie 
sa s 'udov&mi hudobn&mi  nástrojmi   
kysuckého regiónu. K jedine!n&m, 
dnes u$ takmer zabudnut&m, patria 
hudobné nástroje, kor&tka, jedno-
strunky, prenosn& cimbal, trombité, 
fujary. Po!as vystúpenia prítomní 
diváci mô$u ur!ova# kone!nú podo-
bu samotného programu. Jedná sa 
o interaktívnu formu programového 
zamerania z dielne DFS Kel!ovan 
a Orchestra 'udov&ch nástrojov.

Hlavn&m cie'om je rozvíja# $ivú 
miestnu a regionálnu 'udovú kul-
túru v autentickom prevedení. Ide 
o 'udové tradície spojené so strá$e-
ním zemiakov&ch !i obiln&ch polí 
v hornokysuck&ch dedinách. Program 
bude spracovan&  DFS Kel!ovan.

porený projekt

Zámerom projektu je priblí$i# 
mlad&m 'u(om rôzne hudobné $ánre 
Mie%an&m speváckym zborom Kysuca. 
Projekt je ur!en&  $iakom vy%%ích ro!-
níkov základn&ch %kôl a stredo%kolskej 
mláde$i v regióne Kysúc.

Medzinárodn& festival ve'kono!nej 
hudby v oblasti regiónu Campania 
a Lazio je ur!en& komorn&m zo-
skupeniam Európy a je tematicky 
venovan& hudbe talianskych autorov 
a prezentácii autorov z krajiny odkia' 
súbor pochádza. Povinnou skladbou 
festivalu sú skladby talianskych maj-
strov. Doplnkov&m repertoárom je 
národná hudba krajiny zú!astnen&ch 
kolektívov. Festivalové dni sa konajú 
od 16. do 24. marca 2011.

Ján Cikker a slovenská národná 

Cie'om je priblí$i# de#om a mlá-
de$i tvorbu Jána Cikkera a ostatn&ch 
tvorcov slovenskej národnej hudby 
v roku nedo$itej storo!nice Jána 
Cikkera. Mladí hudobníci z regiónu 
a celého Slovenska, sa budú môc# pod 
vedením pedagóga a dirigenta Karola 
Kevického zoznámi# s interpretáciou 
a %t&lovou rôznorodos#ou slovenskej 
národnej hudby. Predpokladom je 
vytvori# cca 40 !lenn& mláde$nícky 
slá!ikov& orchester v tvorivej dielni 
a následne realizova# koncert pre deti 
a mláde$.

Tvorba FS Kysu!an je v&sledkom 
dlhodobej a tvorivej práce s mláde$ou 
regiónu Kysúc. Vedenie súboru nie-
ko'ko rokov zbiera folklórny hudobn& 
a tane!n& materiál z regiónu Kysúc.

EUR

Cie'om projektu je prispôsobenie 
sa tvorcom a distribútorom , lmov&ch 
diel, ktor& prechádzajú z 35 mm kópií 
na digitalizáciu , lmov&ch diel.

 Viera Str#"ková 
projektová  mana$érka KIC

Narodenia

Benjamín Sventek, Ivan Michálek, Alexandra Besedová, Tamara Besedová, Vane-
sa Bohá!ová, Michal Mihalik, Lara Ku/ ová, Michaela Mur!ová, Róbert Kupka, 
Gabriela +perková, Jakub Cech, Paula Urbanková, Simona Danadová, Jakub 
Me%#an, Salma Tantawy, Karolína Vr%ková, +imon Urbaník, Simona Pi%!eková, 
Maro% Jop!ík, Kristína Macejková

Sobáše

-ubomír Martiniak  a  Miroslava Drah)áková, Róbert +íra a Zuzana Krko%-
ková, Tomá% Tom!ala  a  Michaela Mrvová, Ján Husár  a  Erika Hermanová, 
Peter Rosina  a  Mgr. Martina Fi'ová,  Radoslav Cyprich  a  Martina  Homolová 
, Stanislav Benko  a  Zuzana Pap%ová,  Martin Pi%tek  a  Milada Tomaniková, 
Michal Stanik  a  Jarmila Krellová, Dávid Kukura  a  Zuzana Michalinová, -ubo% 
Ram%ak  a  Miroslava Kuba%ková, Mgr. Radoslav +ulgan  a  Zuzana Str&!ková, 
Peter Kr%ka  a  Zuzana Chudejová, Dávid Bitomsk&  a  Milada Gaciková, Peter 
Ja%urek  a  Ing. Lenka Kullová, Jakub Petrulák  a  Martina Janská, Daniel Valko  
a  Lucia Miníková

Opustili nás

Rudolf  Zvardo) (65 r.), Ing. Rudolf  Jurga (71 r.), Antónia Straková  (87 r.), 
Pavol Hrtus (59 r.), Anna Luptovcová (91 r.), Antonia Dudková (76 r.), Veroni-
ka Juri%ová (102 r.), Anna Blahová (64 r.), Margita Pi%teková (68 r.), Veronika 
Zinglarová (87 r.), Emília Hermanová (82 r.)


