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V nede!u 3. júla 2011 zavítali na ná-
v"t#vu k primátorovi Ing. Milanovi 
Gurovi $lenovia Kysuckej kultúrnej 
nadácie - Ing. Jozef Markulják (pred-
seda správnej rady) a MUDr. Stani-
slav Mizera, aby odovzdali % nan$né 
prostriedky z verejnej zbierky na 
nákup EKG prístroja pre Kysuckú 
nemocnicu s poliklinikou v &adci.

Príspevok vo v!"ke 3000 eur odo-
vzdali poverenému riadite#ovi nemoc-
nice Ing. Martinovi $enfeldovi a pri-
márovi interného oddelenia MUDr. 
Vladimírovi Lari"ovi. Táto % nan&ná 
&iastka bude pou'itá na zakúpenie 
EKG prístroja pre interné oddelenie 
a JIS (jednotku intenzívnej starost-

Kysucká kultúrna nadácia pomáha

V piatok 24. júna 2011 sme si vo ve-
&ern!ch hodinách po prv!krát mohli 
vychutna( atmosféru svätojánskeho 
oh)a. Vatru, ktorá bola po prv!krát 
postavená v *adci priamo na Mati&-
nom námestí pred Domom kultúry, 

v rámci otvorenia *ad&ianskeho kul-
túrneho leta, zapálil primátor *adce 
Milan Gura. O% ciálne tak za&alo *ad-
&ianske kultúrne leto, ktorého bohat! 
program ur&ite pote"í nejedného obyva-
te#a ná"ho mesta. Aby sme vy"li v ústre-

ty star"ím i mlad"ím obyvate#om, 
tradi&n! zvyk sme spojili s modern!m 
- so skvelou diskotékou a bohat!m 
programom, na ktorom vystúpili ta-
ne&né skupiny Sylver, Invisible Crew 
a hip-hopov! speváci Ragi a Gypso. Na 
zapálenie vatry sa pri"li pozrie( stovky 
#udí v"etk!ch vekov!ch kategórií. At-
mosféra na námestí bola fantastická 
a nápad primátora opä( potvrdil, 'e 
aj v ekonomicky zl!ch &asoch sa dá 
dokáza(, 'e nie v'dy treba mí)a( ve#a 
pe)azí, aby sa uskuto&nila v!borná 
akcia. Podujatie plné zábavy a tanca 
pri trojmetrov!ch plame)och trvalo 
a' do noci. Spolo&ne sme tak mali 
mo'nos( za'i( nie&o nové, zaujímavé 
a netradi&né. Mesto *adca touto ces-
tou +akuje za spoluprácu a ústretovos( 
$tátnym lesom SR, riadite#ovi Od"tep-
ného závodu *adca, Ing. Tomá"ovi 
Je'íkovi.

(SC, KM)

 Plánuje mesto robi' nie$o s budo-
vou, ktorá je v dezolátnom stave (b(-
valá "kôlka a Z)) na ulici Komenského 
pri základnej "kole na K($erke? 

Mesto nie je vlastníkom budovy, 
v sú&asnosti je v"ak zo strany mesta 
snaha nadobudnú( túto nehnute#nos( 
do vlastníctva, nako#ko je táto budova 
zdevastovaná a narú"a obytn! súbor 
K!&erky. Mesto má u' vyt!&en! zámer 
vyu'itia budovy a bude sa sna'i( urobi( 
v"etko potrebné, aby dostalo tento 
majetok do vlastníctva.

 Podchod pod *elezni$nou tra'ou 
na zastávke &adca - Mesto nie je príli" 
v dobrom stave, najhor"ie v"ak je, *e 
je neosvetlen(. Ve!a !udí ho rad"ej 
nepou*íva a tí, ktorí by ho aj pou*ili, 
mo*no o +om nevedia, nako!ko nie je 
ozna$en(. ,udia chodia cez ko!aje, za 
$o sú $asto pokutovaní. Nedá sa s t(m 
nie$o robi'?

Podchod patrí ,SR, mesto sa o je-

ho údr'bu stará a realizuje opravy. 
Osvetlen! zvnútra nie je z dôvodu 
vlhkosti. Upozornenie typu „Pou'ite 
podchod“ by mali zariadi( ,SR, pre 
vä&"inu obyvate#ov je v"ak samo-
zrejmos(ou pou'íva( podchod aj bez 
upozornenia. Pozitívne je, 'e v rámci 
budovania malého obchvatu mesta 
*adca sa bude realizova( aj budovanie 
nového podchodu.

 Zaujíma ma, $i sa v doh!adnej dobe 
neuva*uje popri v"etk(ch aktivitách 
za$a' s budovaním nov(ch chodníkov 
okolo kostola na K($erke,  pokia! je 
e"te dobré po$asie. 

Nové chodníky okolo kostola sa plá-
nujú robi( v tomto roku. V"etky aktivity 
majú ur&itú postupnos(, momentálne 
sa dokon&ievajú protipovod)ové ak-
tivity, v blízkej dobe je naplánované 
dokon&enie opravy ciest a potom sa 
mô'e za&a( s budovaním chodníkov.

(r)

Po mierne hanblivom za&iatku so 
skvelou zumbou sa #udia plní o&aká-
vaní presunuli do estrádnej sály, kde 
ich u' &akala exotika - stánky s kok-
tailami, posedenie pod slne&níkmi 
a hlavne - bohat! kultúrny program. 
V rytme samby a salsy sa vlnili nielen 
speváci, ale takmer ka'd!, kto si pri-
"iel vychutna( kúsok exotiky na Kysu-
ciach. Napriek tomu, 'e ka'dú chví#u 
díd'ej na námestí oznamoval presun 
akcie do Domu kultúry, na námestí 
sa vytvárali &oraz vä&"ie skupinky 
postávajúcich a &akajúcich. Do&kali 
sa. Do"lo k rozdeleniu akcie, &o bol 
v!born! (ah zo strany organizátora 
Jozefa Likav&ana a v!bornej pripra-
venosti Hurricane tímu. Námestie 
o'ilo v latinsko-americk!ch rytmoch 
a piesok, ktor! sa kvôli tancu priniesol, 
sa za&al nap-)a(. Zábava neutíchala 

do neskor!ch no&n!ch hodín. Tisíce 
#udí sa bavilo, tancovalo, spievalo. 
Jedna z najlep"ích akcií *ad&ianskeho 
kultúrneho leta sa vydarila a nám ne-
zostáva ni& iné, len sa te"i( na budúci 
ro&ník. Táto akcia sa konala v+aka 
hlavnému organizátorovi - Hurricane 
café and cocktail baru a taktie' v+aka 

podpore primátora Milana Guru 
a Mesta *adca a KIC mesta *adca.
Po+akovanie patrí Jurajovi Kuba"kovi 
a jeho % rme K-store, ktorá prispela 
k exotickej atmosfére a vynikajúcemu 
zvukárovi $tefanovi Matákovi. V+aka 
patrí i v"etk!m ú&inkujúcim a, samo-
zrejme, vám, náv"tevníkom. S va"ou 
podporou a priaz)ou sa z Kubánskej 
noci na Kysuciach z roka na rok stáva 
&oraz nav"tevovanej"ie a ob#úbenej"ie 
podujatie, a to nielen v *adci, ale i na 
cel!ch Kysuciach.  

(r)

livosti). Aktivity a &innos( Kysuckej 
kultúrnej nadácie sú obdivuhodné 
a prínosné a v"etk!m jej &lenom patrí 

srde&ná v+aka za ich anga'ovanos( a 
pomoc regiónu Kysuce.

(SC)  

Tí, ktorí verili, *e sa po$asie umúdri, tí, $o u* niekedy za*ili a chceli opä' za*i', 
aj tí, ktorí  len z $írej zvedavosti chceli vidie' kú"tik exotiky, pri"li v sobotu 
2. júla 2011 pred Dom kultúry na Mati$né námestie v &adci na 5. ro$ník 
fantastického podujatia – Kubánsku noc na Kysuciach.

POZVÁNKY

Priaznivcov autí&ok zvan!ch trabant, ktoré v nedávnej minulosti brázdili 
na"e cesty a aj napriek svojej jednoduchej podobe a „mu"ej“ váhe nám boli 
spo#ahliv!mi partnermi na cestách, poz!vame na IV. Kysucké stretnutie 
trabantistov, ktoré sa uskuto&ní v d)och 15. – 17. júla 2011. Podujatie "tar-
tuje na Rakovej – Korcháni 15. júla. Nasledujúci de), 16. júla o 9.00 hod., sa 
autá predvedú v spanilej jazde v smere *adca – Stará Bystrica. O 12.00 hod. 
privíta na Mati&nom námestí pred Domom kultúry v"etk!ch zú&astnen!ch 
trabantistov primátor *adce Milan Gura a popri prehliadke v"etk!ch vozi-
diel sa mô'ete zabavi( na koncerte populárnej &ad&ianskej skupiny $ramot. 
17. júla – opä( na Rakovej – podujatie kon&í. 

V nede#u 17. júla 2011 o 17.00 hod. sa na Mati&nom námestí uskuto&ní kon-
cert folklórneho zoskupenia Kysuck! prame) z O"&adnice. Skupina, ktorú 
tvoria o"&adnickí heligonkári patrí k ob#úben!m folklórnym skupinám na 
Kysuciach. Jej zakladate#om a umeleck!m vedúcim je Jozef Smolka. Skupina 
sa úspe"ne prezentuje nielen  na Kysuciach, ale aj na +al"ích podujatiach 
v rámci Slovenska, Po#ska a *eskej republike. Na svojom konte má u' 6 
CD. Prí+te sa zapo&úva( do krásy kysuck!ch #udov!ch piesní a jedine&ného 
zvuku heligóniek.

24. júla 2011 o 17.00 hod. zavíta do *adce originálna 'ilinská hudobná for-
mácia BALKANSAMBEL. Skupinu tvoria sympatickí mladí #udia, ktor!m 
u&arovali temperamentné ju'anské rytmy (Turecko, Srbsko, Rumunsko) 
a v+aka svojim interpreta&n!m kvalitám a zvládnutí známych i, pre na"inca, 
celkom neznámych hudobn!ch nástrojov, ich vedia aj vynikajúcim spôso-
bom odovzda(. Ka'd! ich koncert je zárukou interpreta&ného majstrovstva, 
skvelej atmosféry a pohody. Ka'd!, kto má rad pohyb a dobrú zábavu by na 
tomto koncerte nemal ch!ba(. Koncert je ur&en! mlad!m i skôr naroden!m, 
hudobn!m fajn"mekrom i laikom, na svoje si príde ka'd!. Balkansambel sa 
predvedie v zostave: Marek Pastírik – vedúci skupiny, saxofón, duduk, kaval, 
gajda, taragot, Martin Noga – trombón, bas trúbka, Juraj Hodas – heligón, 
Luká" Oravec – trúbka, krídlovka, Peter Va)ou&ek – harmonika,Martin 
Králik – bubny, perkusie, Zuzana Burianová – spev, tanec, Viktória Kolar-
&íková – spev, klarinet, zurna.

(mp, a#)


