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 Na!la som na internete správu 
o tom, "e sa vraj v #adci  plánuje v$-
stavba obchodného domu Kau% and. 
Preto by ma zaujímalo, &i je táto v$-
stavba e!te aktuálna, poprípade kedy 
by sa malo za&a' s v$stavbou?

V! s tavba  obchodného  domu 
Kaufland v meste "adca je v tomto 
#ase v $tádiu predprojektovej prípra-
vy. Investor preveruje v$etky podmien-
ky, za ak!ch je mo%né obchodn! dom 
umiestni& v priestore v!robného areá-
lu AVC "adca. Projektová príprava 
by sa mala za#a& v najbli%$ích d'och, 
predpokladan! termín za#atia a ukon-

#enia v!stavby nám zatia( nie je 
známy.

 Chcem sa  sp$ta', kedy sa za&ne 
v$stavba multifunk&ného ihriska 
na Milo!ovej?

E$te pred za#atím samotnej v!stavby 
je potrebné urobi& mno%stvo úkonov, 
ako naprojektovanie stavby, vybavenie 
povolenia stavby, v!ber zhotovite(a 
a iné, #o je relatívne zlo%it! a #asovo 
náro#nej$í proces. Z tohto dôvodu sa 
v!stavba multifunk#ného ihriska na 
Milo$ovej plánuje na koniec tohto 
roka.

Obyvatelia mesta sa p!tajú
 Na ulici Podjavorinskej je obno-

vená obojsmerná premávka a je tam 
povolená r$chlos' 20 km/h, ale nikto 
ju nedodr"iava. Z áut sa tam potom 
ve(mi prá!i a sú ohrození aj chodci. 
Nebolo by mo"né namontova' spo-
ma(ovacie pásy?    

"o sa t!ka va$ej po%iadavky na-
montovania spoma(ovacích prahov, 
bude sa 'ou zaobera& Komisia dopravy 
pri MZ v "adci, ktorá rozhodne, kde 
a ak!m spôsobom budú umiestnené 
spoma(ovacie prahy. Zasadnutie Komi-
sie dopravy sa plánuje na mesiac máj.

Divadelná tvorba !ad!ianskych sú-
borov je pravidelne prezentovaná nie-
len na domácich doskách, ale aj v rámci 
sú"a#n$ch prehliadok, ktoré organizujú 
regionálne a nadregionálne kultúrne 
in%titúcie. S úspe%nou bilanciou sa na%e 
súbory vrátili aj z nedávnej krajskej 
prehliadky !inoherného a hudobného 

divadla a divadla mlad$ch, ktorá sa 
u# po 28. raz konala v Námestove 
pod názvom Námestovské divadelné 
dni. DDS EVA, ktor$ pracuje pri KIC 
mesta &adca a ZU' J. Poto!ára získal 
za uvedenie inscenácie Kaviare( #ivot 
2. miesto v kategórii divadla mlad$ch 
a !lenka súboru Katarína Sa!ková cenu 

za hereck$ v$kon.  V kategórii !inoher-
ného divadla zví"azil Divadeln$ súbor 
Jána Palárika pri KIC mesta &adca s 
hrou Svätá rodinka, autorom ktorej je 
ma)arsk$ dramatik György Schwajda. 
Ocenen$m blaho#eláme a )akujeme za 
úspe%nú reprezentáciu ná%ho mesta.

Úspe!ná prezentácia divadelnej tvorby
Kri%tof  Kva%(ovsk$, Simona Kubi%tová, Valentína Bongilajová, Eli%ka Letková , Dia-
na Trnková, Damián Smole(, Damián Kobolka, Tobias Li%!ák, So(a Kameni%"áková, 
Filip Ka!eriak, Bibiana Bla%!áková, 'imon Pohan!eník, Luká% Lastovica, Michal 
Masn$, Nikolas Polák, Katarína Bazgerová, Tomá% &i!ka, Martin Dorotka

*ubomír Ra!ek  a  Marcela Bazelidesová, Peter Málik  a  Milada Cyprichová, Tibor 
Pataky  a  Terézia Mravcová, Pavol Rov(aník a Viera Me%"anová

Anna Kalinayová 64 r. , Mária Michalinová 89 r., 'tefan Sova 77 r., Karol Krko%ka 
71 r., Milan Gon%!ák  72 r., Jozef 'korvánek  80 r., Angela Kubicová 74 r., Rozália 
Ku+ ová 83 r., Maria 'korvanková 90 r., Anna Chrastinová  76 r., Mária Pe!arková 
72 r., Lidia Barbara Petrulak  54 r., 'tefan Mi!a!ik 84 r., Verona Juri%ová  84 r., Ján 
Milo( 67 r., Jozefína Stan!íková 81 r., Jozef  Krko%ka 74 r., Ján 'kripek 81 r., Radoslav 
Novák 38 r., Zden,k Fedra 58 r., Petr Konrád  49 r., 'tefania Pola!ková 85 r., Pavel 
Blaha 72 r., Anna Sva!inová 65 r., Emil Mitka 77 r., Ladislav -emba 66 r.

Mie%an$ spevácky zbor Kysuca si 
v tomto roku pripomína u# 34. v$ro!ie 
existencie. Ako to u# b$va – !as neúpros-
ne letí a nielen zboru ale aj jeho !lenom 
pribúdajú rô!ky –  jedni odchádzajú 
a druhí prichádzajú. Zbor je otvoren$m 
umeleck$m telesom a v tomto !ase opä-
tovne poz$va a prijme do svojich radov 
nov$ch !lenov, ktorí majú radi hudbu, 
radi si zaspievajú, h.adajú nové podnety 
v #ivote a chcú trávi" vo.né chvíle v pria-
te.skom a tvorivom ovzdu%í. 

Vá#ení priatelia, ak máte záujem sta" 
sa !lenom MSZ Kysuca, prí)te medzi 
nás. Radi vás privítame. Prihlási" sa 
mô#ete a )al%ie informácie vám po-
skytne tajomní!ka zboru p. Dagmar 
'amajová, kontakt: 041/4335 740, 
0903 277 317.

Mô#ete prís" aj osobne do Domu 
kultúry v &adci 13. mája 2011 o 17.00 

hod., kedy sa uskuto!ní pracovné 
stretnutie zboru.

MSZ Kysuca, ktor$ zdru#uje #eny 
a mu#ov rôzneho veku i profesií, u# 

viac ne# 20 rokov pracuje pod vedením 
popredného slovenského dirigenta 
a vysoko%kolského pedagóga doc. Pavla 
Pocházku (na snímke). Patrí k %pi!ko-
v$m amatérskym telesám na Sloven-
sku. Má za sebou stovky úspe%n$ch 
vystúpení doma i v zahrani!í a nejedno 
prvenstvo v domácej !i medzinárodnej 
interpreta!nej sú"a#i. Vo svojom reper-
toári má mno#stvo krásnych klasick$ch 
i sú!asn$ch skladieb z pera popredn$ch 
domácich a svetov$ch hudobn$ch 
skladate.ov, ale aj mnohé .udové !i z.u-
dovené piesne, ktoré vedia v#dy pote%i" 
a pohladi" du%u ka#dého posluchá!a. 
Koncerty Kysuce sú pod.a názoru lai-
kov i poprednej odbornej verejnosti na 
vysokej umeleckej úrovni a zaka#d$m 
predstavujú jedine!n$ zá#itok.

Vedenie a "lenovia MSZ Kysuca

Riadite.stvo Základnej umeleckej %koly Jozefa Poto!ára v &adci oznamuje 
v%etk$m záujemcom o %túdium jednotliv$ch odborov,

#e  do prípravného %túdia  
a  do základného %túdia (pre #iakov Z', 

%tudentov S' a V') a %túdia dospel$ch sa uskuto!nia 
v termíne  (pondelok – piatok) 

v &ase od 13.00 do 17.00 hod. 

K zápisu je potrebné prinies" rodn$ list. 

-iaci sa mô#u prihlási" na %túdium jednotliv$ch odborov nasledovne:  

hudobn# odbor: klavír, keyboard, organ, !embalo, akordeón, heligónka, 
gitara, husle, viola, violon!elo, kontrabas, spev, zborov$ spev, bicie nástroje, 
zobcova a prie!na / auta
v#tvarn# odbor: kresba, ma.ba, gra0 ka, modelovanie, tvarovanie, práca 
s rôznymi materiálmi, dekoratívna !innos", tvorba textiln$ch a bytov$ch 
doplnkov, %perkov, fotogra0 a

tane"n# odbor: tane!ná príprava, balet, klasick$, modern$, jazzov$ a .udov$ 
tanec, tane!ná prax, súborová práca, HIP-HOP
literárno-dramatick# odbor: prípravná dramatická v$chova, prednes poé-
zie a prózy, !inohra, dramatické a slovesné oddelenie, hlasová a pohybová 
príprava, divadelné workshopy
audiovizuálna a multimediálna tvorba: práca s témou, tvorba scenára, práca 
s kamerou, so zvukom a strihom, interpretácia , moderovanie
Vedenie a pedagógovia !koly poz$vajú v!etk$ch záujemcov o !túdium aj 
na De$ otvoren#ch dverí, ktor$ sa uskuto&ní v priestoroch ZU) J. Poto&ára 
v #adci vo !tvrtok 2. júna 2011.
Bli"!ie informácie: 041/433 4175, 0907 813 958, www.zuscadca.sk

Sviato!n$ koncert pod názvom 
Poviem vám to pies(ou... venovan$ 
v%etk$m mamám a star$m ma-
mám, v rámci ktorého sa predstaví 
charizmatick$ nevidom$ slovensk$ 
spevák a hudobník Maro% Bango, 
prirovnávan$ pre svoj jedine!n$ 
hlas a #ivotn$ osud k svetoznámemu 
talianskemu tenoristovi A. Bocceli-
mu, sa uskuto!ní v sobotu 7. mája 
2011 o 15.00 hod. v Dome kultúry 
v &adci. Spoluú!inkuje Alexandra 
Bangová. Vstup je vo.n$. Garantom 
koncertu je Mesto &adca. Na koncert 
sú srde!ne pozvaní v%etci priaznivci 
dobrej hudby a nev%edn$ch umelec-
k$ch zá#itkov.


