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Mesto Čadca ocenilo osobnosti

Pekné výlety ako darček mesta deťom

Primátor Milan Gura rieši dlhodobý 
problém Kýčerky, neprajníci kritizujú

Mimorozpočtové zdroje vo výške viac ako 850 tisíc € na účte mesta

Náklady na snehovú kalamitu preplatené
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Mesto !adca a Kultúrne a in-
forma"né centrum mesta !adca 
vyslovujú ako hlavní organizátori 
Bartolomejského hodového jarmoku 
a festivalu Drôtománia !adca 2012, 
ktoré sa uskuto"nili 24. – 26. augusta 
aj touto cestou

POĎAKOVANIE
v#etk$m domácim i zahrani"n$m 

ú"inkujúcim umeleck$m kolektívom a 
sólistom za ich koncerty, vystúpenia a 
aktivity, majstrom drotárom a %al#ím 
&udov$m a umeleck$m remeselní-
kom, v#etk$m spoluorganizátorom 
za spoluprácu a pomoc pri príprave a 
realizácii jednotliv$ch aktivít, v#etk$m 
partnerom a mediálnym partnerom, 
ktorí podporili podujatie ' nan"ne "i 
materiálne, alebo poskytnutím zliav 
na svoje slu(by:

Účinkujúci

Orchester &udov$ch nástrojov mesta 
!adca pod vedením Bra)a Lari#a a 
Iva Kubi#a, Helena Zahradníková, 
Roman Bienik, Stanislav Palúch st., 
Stanislav Palúch ml., DFS Kel"ovan, 
MSZ Kysuca pod vedením dirigenta 
Jána Procházku, FS Kysu"an, Ger-
nátovci, Kysuck$ umeleck$ kolektív, 
Vlasta Mudríková, Terchovská muzika 

POĎAKOVANIE

Pupov, Pacora trio, Hrdza, Arzén, 
Kochanski, FS Magura, Funny Fel-
lows, *H Grojcowianie (+ywiec, PL), 
Sons of a Witch (Toru), PL), Dychová 
hudba mesta Vala#ské Mezi,í"í (!R), 
Dychová hudba mesta +ywiec (PL), 
-a#o Maro# a DJ – Elka, Divadlo 
Harry Teater, sokoliari z OZ BIATEC 
Banská Bystrica, revivalové skupiny 
Michal David, Team, Queen-Quen-
nie, Metallica, moderátorka Zuzana 
-krobánková.

Spoluorganizátori

Farnos. sv. Bartolomeja !adca, 
Kysucká kultúrna nadácia !adca, 
Kysucké múzeum v !adci, Spolok ar-
chitektov Slovenska, Spolok priate&ov 
!adce, Mestsk$ podnik slu(ieb !adca, 
Mestská polícia !adca, OR Policaj-
ného zboru !adca, Mestsk$ hasi"sk$ 
zbor !adca, Kysucká hokejbalová 
únia, Vydavate&stvo MS v Martine, Slo-
vensk$ !erven$ krí( - územn$ spolok 
!adca, TJ Lokomotíva !adca

Partneri

BCI, a. s. +ilina, SEVAK, a.s. +ilina, 
COOP jednota !adca, CORAgeo, 
MARO, CREDO, TEMPRO, Kondek 
a syn, Fox Roof, s.r.o. !adca, JP – Ja-
nis, s.r.o., JPE - Realitná kancelária 

– Jozef Pajer, Róbert Hozák !adca, 
Juraj -erík, Veronika Koperová – Del 
Nicky !adca, Kvetinárstvo Miroslava 
Budo#ová !adca, CITY Restaurant 
!adca, Sudopark Kloko"ov

Mediálni partneri

Rádio Expres, T$(denník Kysuce, 
MY Kysucké noviny, Va#a TV, KTV

Jarmočná tombola – ceny 

venovali

Mesto !adca, KIC mesta !adca, Pe-
ter Polák – PP ART, Hockeyshop – p. 
Chovan"ík !adca, ToCom – v$po"to-
vá technika !adca, ALPINE PRO – 
Pavol Ku"ák, Veronika Koperová – Del 
Nicky, ZZO, a. s. !adca, Víno Maty#ák 
!adca, CAFFÉ pizzeria Vanessa !ad-
ca, INÉ CAFÉ !adca, MUSIC – Peter 
Str$"ek, Tasso !adca, Juraj -erík, 
Róbert Hozák, Eva Beb"áková, Anna 
Matkul"íková, Ivan Hraban, Marcel 
Hora, Katarína Holtánová, *ubomír 
Lipaj, Igor !auder, Old,i#ka Strouha-
lová, Agnesa Kullová. Júlia Masnicová, 
Mária a Milan Hájkovi.

V#etk$m obyvate&om i náv#tevníkom 
mesta %akujeme za náv#tevu podujatia 
a vytvorenie príjemnej a priate&skej ho-
dovej atmosféry v na#om meste.

Primátor Milan Gura víta návštevníkov Bartolomejského jarnmoku a festivalu 

Drôtománia

Režisérka DDS EVA Eva Matysová ďakuje 

za ocenenie

Jozef Markulják, predseda správnej 

rady KKN, odovzdáva Cenu K. Guleju 

spisovateľovi Jánovi Čomajovi

DFS Kelčovan - choreografi a Drotári

Diváci sa dobre bavili
Nedeľná sv. omša sa stala tradíciou

Šašo Maroš zabáva deti
Sokoliari

FS Kysučan reprezentoval 

Čadcu a Slovensko na festivale 

v poľskom Szczytne
Mesto !adca u( dlhé roky úspe#ne spolupracuje so svojimi po&sk$mi partner-

mi a pravidelne vysiela na rôzne podujatia a festivaly reprezentantov mestskej 
i regionálnej kultúry a umenia. V d)och 3. – 6. augusta 2012 vycestoval na 
pozvanie Mesta Szczytno (sever Po&skej republiky, Vojvodstvo Warminsko-
Mazurské)  folklórny súbor Kysu"an z !adce na tradi"n$ festival –  V. ro!ník 
Sviatku Mazurskiego Karto" aka, ktorého cie&om bolo priblí(enie a kultivovanie 
unikátnej kulinárskej tradície a folklórneho umenia a zanikajúcich remesiel 
v kraji Mazur. Sviatok mazurského zemiaka je zapísan$ do kalendára dôle(it$ch 
vojvodsk$ch podujatí tradi"ného folklóru s tematikou pastierstva, po&no-
hospodárstva a tradi"nej v$roby. Festival prezentoval tradície a folklór krajín 
V4 –!esko (FS Úsm/v - Opava), Ma%arsko (FS Cibri – Gödöl0), Po&sko (FS 
+ywczanie – +ywiec), Slovensko (FS Kysu"an – !adca). Bola to príle(itos. na 
prezentáciu a predstavenie &udov$ch tradícií, zvykov, kultúry a umenia zú"astne-
n$ch regiónov, v rámci ktor$ch sa zú"astnené súbory predstavili v atraktívnych 
exteriéroch Szczytna v takmer hodinov$ch programov$ch blokoch a tie( v rámci 
zaujímav$ch tvoriv$ch dielní. Prítomnos. FS Kysu"an bola neocenite&n$m au-
tentick$m prínosom a obohatením festivalu. Súbor predviedol tance z regiónu 
Kysúc s tematikou jarmoku, zábavy, pastierskych a ro&níckych tradícií a divákov 
si získali tie( jedine"né uká(ky hry na tradi"n$ch hudobn$ch nástrojoch v podaní 
sólistov - "lenov rodiny Gernátovcov.

Peter Byt"ánek

Oswienčim hostil našich výtvarníkov
V uplynul$ch mesiacoch nadviazalo Mesto !adca spoluprácu s okresom 

Oswien"im. Spolupráca sa rozvíja najmä v oblasti realizácie spolo"n$ch projektov 
v oblasti kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Medzi prvé rea-
lizované projekty 
patrí ú"as. na#ich 
v$tvarníkov na II. 
medzinárodnom 
v$tvarnom plené-
ri v Oswien"ime, 
meste ktoré je zná-
me nielen svojou 
históriou, ale aj 
krásnymi architek-
tonick$mi pamiat-
kami a scenériami. 
Plenéra, ktor$ sa 
uskuto"nil v d)och 
27. 7. – 5. 8. 2012, 
sa zú"astnili piati 
v$tvarníci z !adce 
a Kysúc: Miriam 
Jakubcová, Gabriela Pastorková, Kristína Kandríková, *udmila Hudecová a Sta-
nislav Luhov$. Spolo"ne s maliarmi z USA, Ukrajiny a Po&ska  strávili zaujímav$ 
a umelecky podnetn$ program a v závere podujatia darovali organizátorom dve 
svoje diela, ktoré vytvorili po"as plenéru a ktoré zachytávali miestnu architektúru 
a prírodu vybran$ch miest a obcí okresu Oswien"im. Svoje práce predstavili aj 
v rámci v$stavy v Dome kultúry v Oswien"ime. 
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