Zápisnica
z rokovania Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci
konaného dňa 11. júna 2015 o 14.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Čadci.

Prítomní:
Martin Klimek, Jaroslav Velička, Peter Glasnák, Viera Strýčková, Ľudmila Kopačková,
Antónia Gráfová, Rudolf Gerát, Magdaléna Hacková, Vladimír Adámek, Martin Turóci,
Katarína Šulganová, Ľubica Kullová
Program:
1/ Otvorenie
2/ Informácia o činnosti a hospodárení KIC mesta Čadca za rok 2015
3/ Informácia o pripravovaných podujatiach mesta – leto a jeseň 2015
4/ Palárikov dom – obnova, funkcia, námety na obsahové zameranie do budúcnosti
5/ Rôzne
6/ Prehliadka výstavy Galandovci v galérii Čadca
7/ Záver

Zápis z priebehu rokovania:
1/ Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie M. Klimek. Následne dal hlasovať
o predloženom návrhu programu.
Výsledok hlasovania: program bol jednohlasne schválený.

2/Informácia o pripravovaných podujatiach mesta – leto a jeseň 2015
P. Šulganová: Informovala o všetkých významných pripravovaných podujatiach v období leto
a jeseň 2015, ktoré sa konajú pod garanciou mesta a domu kultúry, ako aj v spolupráci
s ďalšími subjektmi, osobitne o programe Bartolomejského hodového jarmoku a jubileu
KKO. Zároveň pozvala členov komisie na jednotlivé podujatia.
Diskusia:
P. Hacková: Navrhla obohatiť ponuku remesiel v rámci Bartolomejského jarmoku
o spracovateľov kože, ako aj obohatenie programu o súbory zo zahraničia
P. Velička: Bartolomejský jarmok by sa mal ešte zatraktívniť, aby pritiahol viac návštevníkov.
Navrhol aj inováciu programu a aktivít.
P. Gerát: Navrhol program rozšíriť o umelcov z prihraničných regiónov.

P. Kopačková: Navrhla, aby vystúpenie speváckej skupiny Slnečnice bola zaradená do
programu Čadčianskeho kultúrneho leta. Tiež navrhla, aby bol oslovený ďalší spolupracovník
na organizáciu občianskych pohrebov.
P. Hacková: Navrhla skvalitnenie služieb počas občianskych pohrebov.
P. Gráfová: Nemá dobrú skúsenosť so správaním pracovníčky MPS v Dome smútku. Tiež je
potrebné riešiť techniku a ozvučenie.
P. Klimek: Ocenil program ČKL i Bartolomejského jarmoku, ako aj program vedľa
Palárikovho domu pri fontáne. Je za to, aby sa počet lokalít, kde sa predstavia účinkujúci
počas slávností ešte rozšíril.
P. Strýčková: Informovala o pripravovanom projekte s TV. KIC podal celkom 7 projektov –
aktivity umeleckých súborov.
P. Šulganová: Informovala o predbežných nákladoch na hodové slávnosti.
4/Palárikov dom, obnova – návrhy
P. Šulganová: Informovala o súčasnej situácií v súvislosti s daným objektom.
P. Gerát: Návrh zriadiť v Palárikovom dome spolkový dom – rôzne aktivity, sídlo súborov
ZUČ a pod., medzinárodné aktivity.
Členovia komisie vyjadrili podporu obnove a sfunkčnení tohto objektu.
5/Rôzne:
P. Velička: Návrh na premenovanie Matičného námestia na Námestie Matky Terezy. Je
potrebné aj rozšírenie značenie v meste, osadenie informačných tabúľ a pod.
P. Klimek: Informoval o svojom predchádzajúcom návrhu na pomenovanie ulice po Matke
Tereze. Hovoril aj o necitlivom prístupe k životnému prostrediu u niektorých podnikateľov
a majiteľov súkr. pozemkov v Čadci.
P. Strýčková: Kladne hodnotila prvé hody vo farnosti Kýčerka.
P. Gráfová: Informovala o Veľkonočnom koncerte MSZ Kysuca v kostole a poďakovala za
spoluprácu.
P. Šulganová: Informovala o svojom návrhu na vytvorenie malých oddychových zelených zón
v meste.
P. Velička: Je potrebné doriešiť situáciu s umiestnením sochy p. Jilemnického v Čadci.
6/ Návšteva výstavy Galandovci v galérii
Niektorí členovia komisie si so záujmom pozreli výstavu Galandovci.
7/Záver
M. Klimek poďakoval prítomným za účasť na komisii.

Zapísala: Katarína Šulganová
Predseda komisie: Martin Klimek, v. r.
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