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Mesto by podľa informácií malo byť dobre fi nančne nastavené. Čo to pre nás, 
občanov, znamená? Môžeme sa tešiť na nejaké veľké investičné akcie?
Rozpočet na tento rok sľubuje významné investície v Čadci. V meste 
v posledných mesiacoch i rokoch rezonuje téma výstavby kúpaliska. 
Obyvatelia po ňom túžia, pýtajú si ho. Želanie obyvateľov sa podarilo tento 
rok zohľadniť v rozpočtovom pláne mesta, a tak sa sen mnohých Čadčanov 
môže konečne stať realitou. Do rozpočtu sa dostala i rekonštrukcia 
Palárikovho domu, oprava plavárne a obnova Matičného námestia. Niekto 
si môže povedať, že takýto finančný plán mesta je príliš ambiciózny, no ja 
si myslím, že len zužitkujeme náš rozumný prístup a hospodárenie počas 
uplynulých piatich rokov. Z mestskej kasy smeruje aj významný príspevok 
na rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 400 tisíc eur, peniaze na údržbu 
a opravy ciest a chodníkov, budovanie parkovísk, odpredaj pozemkov 
v priemyselnom parku Čadca – Podzávoz. V rozpočte sa nezabudlo ani na 
podporou športových a kultúrnych podujatí v meste. Čadca by mala tento 
rok hospodáriť s celkovým balíkom viac ako 16 mil. Eur. 

OTÁZKA PRIMÁTOROVI

Mesto Čadca sa v decembri 2015 zapojilo do súťaže so spoločnosťou Lidl, s.r.o. 
o nové detské ihrisko „Žihadielko“. Spoločnosť Lidl rozbehla projekt „Lidl 
detské ihriská”, ktorého predmetom je postaviť 10 detských ihrísk v mestách, 
v ktorých sídlia predajne spoločnosti Lidl. Mestá, v ktorých sa bude realizovať 
výstavba, budú vybrané na základe verejného hlasovania.
Len vy rozhodnete, či ihrisko bude aj v Čadci! Hlasujte každý deň!                                          

 Či bude mať Čadca nové ihrisko, záleží len na vás. Rozhodnúť môžu ľudia hla-
sovaním na webovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasujte každý deň a vyhrajte pre 
vaše detičky nádherné ihrisko s množstvom skvelých atrakcií! 

Hlasovanie prebieha od 21. januára až do 29. februára 2016, tak nevynechajte 
ani jeden deň!
Čo môžeme spoločne vyhrať?                                                                                                        

Lidl detské ihrisko bude mať rozmery 20 m x 16 m a bude sa skladať z 8 herných 
prvkov. Je určené pre deti od 2-12 rokov. Ihrisko bude oplotené a jeho súčasťou 
budú aj mobilné prvky. Herné prvky budú mať motívy s podobizňami Včielky 
Maje. V areáli ihriska bude pieskovisko, hrady, kolotoč, hojdačky, lavičky či stojan 
na bicykle.                                     

Ďakujeme za každý váš hlas!

Vyhrajme ihrisko pre naše mesto!

Pred niekoľkými týždňami Mestský 
úrad Čadca ako riadiaci orgán začal 
proces vypracovania  významného 
strategického dokumentu nášho mesta  
– Program rozvoja mesta Čadca na roky 
2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025.                                                                                   
Mestský  úrad považuje za veľmi 
dôležité, aby všetci naši obyvatelia mali 
možnosť svoje poznatky, námety, návrhy 
a odporúčania vyjadriť a predložiť 
spracovateľom dokumentu a takýmto 
spôsobom sa zúčastniť na tvorbe 
Programu rozvoja mesta Čadca na roky 
2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025. 
Pre tento účel je pripravený dotazník, 
ktorý  je prístupný  na vyplnenie 
v elektronickej podobe na webovej 
stránke mesta Čadca (www.mestocadca.
sk). Vo vytlačenej podobe si dotazník 
obyvatelia mesta môžu vyzdvihnúť na 
Pracovisku prvého kontaktu (Spoločná 
úradovňa) na Mestskom úrade Čadca. 
Termín na vyplnenie dotazníka je do 
19. februára 2016.
Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné 
a anonymné. Jeho vyplnením však 
obyvatel ia  prispejú k lepš iemu 
spracovaniu rozvojového dokumentu, 
ktorým sa bude riadiť rozvoj mesta  
v nasledujúcich rokoch. Vyplnené 
d ot a z n í k y  bu dú  v y h o d n ot e n é 
a  pracovníci  mestského úradu 
zverejnia akým spôsobom boli 
návrhy a názory občanov využité pri 
spracovaní programu rozvoja mesta.                                                                                                                                       
Na spracovaní Programu rozvoja 
m e s t a  Č a d c a  n a  rok y  2 0 1 6  – 
2022 s výhľadom do roku 2025 sa 
budú podieľať aj tri pracovné komisie:                                                                                             
• Hospodárska a podnikateľská – 
zahŕňajúca všetky produkčné odvetvia 
na území mesta                
• Sociálna –  zameraná na sociálnu 

Informácia o začatí procesu spracovania Programu mesta 
Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

starostlivosť, zdravotníctvo, školstvo, 
vzdelávanie, kultúru, šport a voľný čas                                                                                                               
• Infraštruktúrna – všetky druhy 
technickej infraštruktúry, doprava 
a životné prostredie.
Uvedený rozvojový dokument sa 
spracováva v nasledovnej štruktúre:
1. Úvod 
• obsah dokumentu (podľa jednotlivých 
kapitol)
• stručný popis kontextu vzniku 
a chronológie prípravy programu 
rozvoja mesta
• stručné zhrnutie východiskových 
koncepčných dokumentov týkajúcich 
sa vymedzeného územia. 
2. Analytická časť 
• kompletná analýza vnútorného 
prostredia na základe overeného súboru 
kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 
podľa jednotlivých oblastí vrátane 
fi nančnej a hospodárskej situácie
• ex-post hodnotenie PHSR Mesta 
Čadca na roky 2009 – 2015 
• analýza silných a slabých stránok 
územia, 
• identifikácia hlavných vonkajších 
faktorov rozvoja územia  
• analýza vplyvu vonkajšieho prostredia 
na vývoj situácie v území 
• analýza príležitostí a ohrození pre rast 
a rozvoj územia
• analýza väzieb územia 
• SWOT analýza
• analýza možných rizík a hrozieb,  
identifi káciu kritických oblastí rozvoja 
• identifi kácia východísk a možných 
riešení
• odhad budúceho možného vývoja
3. Strategická časť 
• vízia územia
• formulácia a návrh stratégie 
• výber a popis strategických cieľov 

v jednotlivých politikách - oblastiach 
rozvoja (hospodárska, sociálna, 
environmentálna) 
4. Programová časť 
• konkrétne opatrenia a projekty 
vrátane ich priradenia k jednotlivým 
cieľom a prioritám
• súbor ukazovateľov výsledkov 
a dosahov vrátane východiskových 
a cieľových hodnôt
5. Realizačná časť 
• popis úloh jednotlivých partnerov pri 
realizácii programu rozvoja mesta
• popis postupov inštitucionálneho 
a organizačného zabezpečenia 
• realizácie programu rozvoja mesta, 
spôsob komunikácie, kooperácie 
a koordinácie
• stručný popis komunikačnej stratégie 
programu rozvoja mesta k jednotlivým 
cieľovým skupinám
• systém monitorovania a hodnotenia
akčný plán na daný rozpočtový rok 
s výhľadom na nasledujúce 2 roky - 
vecný a časový harmonogram realizácie 
jednotlivých opatrení a projektov. 
6.   Finančná časť 
• indikatívny finančný plán na celú 
realizáciu programu rozvoja mesta 
• model viaczdrojového fi nancovania 
jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) 
za účasti sociálno-ekonomických 
partnerov v území v prepojení na 
programový rozpočet mesta. 
7.   Záver  
• informácia o schválení a zverejnení 
programu rozvoja mesta. 
O priebehu postupu prípravy programu 
rozvoja nášho mesta a priebežných 
aj konečných výstupov budú občania 
priebežne informovaní na web stránke 
www.mestocadca.sk.

(r)

V dňoch 27. – 28. januára 2016 sa 
v Galérii Čadca konali výtvarné tvorivé 
dielne s mladým slovenským ilustrátorom 
Vladimírom Králom, ktorý je autorom 
výtvarného spracovania výstavy Putovanie 
s ovečkou. Výstava je od 13. novembra 
minulého roku inštalovaná v galérii. V. 
Král spojil témy tvorivých dielní s výstavou 
a zároveň  aj s fašiangovým veselým 
obdobím. Takmer 130 chlapcov a dievčat 
pod jeho vedením vytváralo zaujímavé a 
nápadité práce – vymýšľali, vystrihovali, 
lepili, kreslili a vytvárali trojrozmerných 
anjelov s dúhovými krídlami a fašiangové 
masky hýriace pestrosťou a originalitou 
mladých tvorcov. V. Král pripravil pre deti 
aj šablóny anjelov a masiek, organizátori 
zabezpečili potrebný materiál - farebné 
ozdobné papiere, výkresy, pastelky, 
lepidlá, farebné pierka, klobučnícku gumu 
a ďalšie pomôcky, ktoré tiež podnecovali 
detskú fantáziu. Deťom sa práca veľmi páčila, 
panovala medzi nimi dobrá nálada, takže o 
nápady nebola núdza. Vzájomnú komunikáciu 
a tvorivý prístup detí k práci veľmi priaznivo 
ohodnotil aj výtvarník V. Král. Jedinečnú 
atmosféru počas 8 tvorivých dielní dotvárala 
aj už spomenutá kúzelná výstava. 

Do podujatia sa zapojili žiaci zo šiestich 

Galéria Čadca pripravila pre deti výtvarné dielne 

s ilustrátorom Vladimírom Králom 

základných škôl – najmä z Čadce, ale aj 
z Turzovky, Rakovej i Makova a taktiež 
chlapci a dievčatá z TV Junior. 

Všetkým zúčastneným deťom a ich 
pedagógom, ako aj lektorovi dielní V. Královi 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Výs tava  Putovanie  s  ovečkou je 
sprístupnená verejnosti v Galérii Čadca 
do 12. februára 2016. Ak ste si ju ešte 
nestihli pozrieť, neváhajte a navštívte našu 
galériu. Garantom výstavy sú Mesto Čadca, 
Kultúrne a informačné centrum mesta 
Čadca a BIBIANA, Medzinárodný dom 
umenia pre deti Bratislava.

Galéria je otvorená: PO – PIA: 8.00 – 16.00 
h. V prípade záujmu a pre kolektívy aj mimo 
tohto času.
Výtvarná súťaž Moje Vianoce                                                                                             

V rámci výstavy bola vyhlásená aj výtvarná 
súťaž v dvoch kategóriách - pre žiakov I. a II. 
stupňa základných škôl pod názvom Moje 
Vianoce., do ktorej sa zapojilo 78 detí z 12 
základných škôl z Čadce a blízkych obcí.. 
Odborná komisia pod vedením výtvarníka 
V. Krála vybrala a ocenila v každej kategórii 
16 prác. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie 
ocenení mladým autorom sa uskutoční 
v stredu 10. februára 2016 o 10.00 h v 
Galérii Čadca. Autori dvoch najkrajších prác 
v každej kategórii získajú jedinečné ceny – 
krásne ilustrácie od Vladimíra Krála. Pekné 
ceny a diplomy sú pripravené pre všetkých 
ocenených. Vystavené práce si môžete v 
galérii pozrieť do 18. 2. 2016.

(ga)



Čadčan KYSUCE   č. 5/10. február 201610

PLASTY, TETRAPAKY, KOVOVÉ OBALY – rodinné domy 
Zberné miesto Dátum 

Podzávoz -celý 
Milošová- celá 
Michaliny, Kotyri, 
Drahošanka, 
Juroši, Slovanská, 
Sedlákovci po 
skládku TKO  

 08.02.
2016 

07.03.
2016 

04.04.
2016 

16.05.
2016 

13.06.
2016 

11.07.
2016 

08.08.
2016 

05.09.
2016 

03.10.
2016 

14.11.
2016 

12.12.
2016 

ýadeþka- celá, 
Horelica- celá, 
Špindli, Capkov, 
Bukov 

 09.02.
2016 

08.03.
2016 

05.04.
2016 

17.05.
2016 

14.06.
2016 

12.07.
2016 

09.08.
2016 

06.09.
2016 

04.10.
2016 

15.11.
2016 

13.12.
2016 

ýadca-mesto RD, 
Rieka, Vojty, 
Sihelník, U Kyzka,  
Krkošky, Buty, 
osada Kýþerka 

 10.02.
2016 

09.03.
2016 

06.04.
2016 

18.05.
2016 

15.06.
2016 

13.07.
2016 

10.08.
2016 

07.09.
2016 

05.10.
2016 

16.11.
2016 

14.12.
2016 

 
Triedený odpad ͼplasty stlaþenéͽ s naplnenými vrecami a nalepenými þiarovými kódmi v deĖ zberu vyložiĢ pre

bránku alebo na iné prístupové miesto do 7.00 hod. 
 

SKLO – rodinné domy 
Zberné miesto Dátum 

Podzávoz -celý, 
Milošová- celá, 
Michaliny, Kotyri, 
Drahošanka, 
Juroši, Slovanská, 
Sedlákovci po 
skládku TKO  

 22.02.
2016 

21.03.
2016 

18.04.
2016 

30.05.
2016 

27.06.
2016 

25.07.
2016 

22.08.
2016 

19.09.
2016 

17.10.
2016 

28.11.
2016 

19.12.
2016 

ýadeþka- celá, 
Horelica- celá, 
Špindli, Capkov, 
Bukov 

 23.02.
2016 

22.03.
2016 

19.04.
2016 

31.05.
2016 

28.06.
2016 

26.07.
2016 

23.08.
2016 

20.09.
2016 

18.10.
2016 

29.11.
2016 

20.12.
2016 

ýadca-mesto RD, 
Rieka, Vojty, 
Sihelník, U Kyzka,  
Krkošky, Buty, 
osada Kýþerka 

 24.02.
2016 

23.03.
2016 

20.04.
2016 

01.06.
2016 

29.06.
2016 

27.07.
2016 

24.08.
2016 

21.09.
2016 

19.10.
2016 

30.11.
2016 

21.12.
2016 

PAPIER – rodinné domy 
DeĖ/ týždeĖ Dátum 

Streda/11 týždeĖ 16.03.2016 

Streda/25 týždeĖ 22.06.2016 

Streda/37 týždeĖ 14.09.2016 

Streda/49 týždeĖ 07.12.2016 

Konečné číslo za rok 2015 predčilo 
očakávania a dosiahlo úroveň 24,32%, a to 
nie je započítaný biologicky rozložiteľný 
odpad. Oproti roku 2014 je to nárast 
o takmer 8,5%, čo je skvelý výsledok. 
Takýto veľký medziročný nárast tu 
ešte nebol a všetci môžeme byť na seba 
právom hrdí. Separovanie v Čadci bolo 
pred niekoľkými rokmi na „mŕtvom 
bode“ a zmenu k lepšiemu priniesla až 
snaha nového vedenia, ktoré sa neustále 
snaží zlepšovať podmienky na triedený 
zber. Výsledok sa postupne prejavuje 
a nasledovná štatistika, porovnávajúca 
rok 2010 a 2015, to jasne dokladuje:
• Rok 2010 – 9,15% vyseparovaného 
odpadu (ďalej VO*)
• Rok 2015 – 24,32% VO*

*  - nie je započítaný biologický odpad 
Množstvo odpadu  na skládke mohlo 
byť vyššie
Výsledok za rok 2015 príjemne prekvapil, 
no mohol byť ešte oveľa lepší. Môže za to 

znehodnotený separovaný odpad, ktorý 
namiesto ďalšieho zhodnotenia skončil na 
skládke. Pár jednotlivcov buď vedome, ale 
z nevedomosti, hádzalo do separovaného 
zberu zložky, ktoré ho znehodnotili 
natoľko, že musel byť uložený na skládke. 
Snaha mnohých zodpovedných bola 
znehodnotená a mestu zbytočne pribudli 
náklady vo výške niekoľko tisíc eur. Pre 
lepšiu predstavu uvádzame štatistiku za 
posledné mesiace:
október 2015 – 21,4 tony znehodnoteného 
separovaného odpadu (ZSO)
november 2015 –  13,9 tony ZSO
december 2015 –  21,0 tony ZSO
Za celý rok 2015 bolo znehodnotených  170,1 
ton separovaného odpadu, náklady na zvoz 
a skladočné tohto odpadu činia 20 508 €. 
V roku 2016 by mala byť pre nás jednou 
z najväčších priorít oblasť separovania. Podľa 
nového zákona o odpadoch, platného od 
1. 1.2016, budú občania platiť skutočné 
náklady na zber, zvoz a uskladnenie odpadu 

Separovanie v Čadci v minulom roku s výbornými číslami

Rozpis triedeného zberu komunálnych 

odpadov na rok 2016 pre občanov

na skládku. Občanov Čadce sa môže táto 
zmena bolestivo dotknúť. Prečo? Pretože 
platia za odpad jeden z najmenších poplatkoch 
v rámci miest na Slovensku. V prípade, 
že sa bude málo separovať, cena môže ísť 
o niekoľko eur vyššie, čo pri viacpočetnej 
rodine nie je zanedbateľná položka. Tento 
rok však občania zaplatia ešte rovnakú sumu 
ako v predchádzajúcom roku. Vedenie 
mesta mohlo zvýšiť poplatok už tento rok, 
no využilo skutočnosť, že niektoré zmeny 
v zákone vstupujú do platnosti až od 1. 7. 
2016 a ušetrilo občanom desiatky eur. Mnohé 
obce na Kysuciach pristúpili k zvýšeniu už 
v tomto roku. 
A k  z o s t a n e  t e mp o  z v y š ov a n i a 
separovaného zberu minimálne rovnaké 
ako v roku 2015, už o 3 roky sa môžeme 
priblížiť cieľu separovať  50% odpadu do 
roku 2020. Dosiahnuť tento cieľ ešte v 
predstihu by bola pre Čadcu obrovská 
česť, tak prečo sa o to nepokúsiť?  

(r)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

 December 2015

Triedený odpad (plasty stlačené) s naplnenými vrecami a nalepenými čiarovými kódmi v deň zberu vyložiť pred bránku 
alebo na iné prístupové miesto do 7.00 hod.

Január 2016

Narodenie
Diana Ďuranová, Patrik Gelačak, Anna Prívarová, Adrián Pavelka, Tibor 
Znachor, Klaudia Stročková, Kristína Kubalová, Sára Maslíková, Timea 
Brisudová, Filip Mudrík, Nela Kurucárová, Viktória Letková, Eliška Košťalová, 
Lilien Černecká, Matej Novák, Roman Struhár, Sebastián Štefanides, Katarína 
Repčíková, Timotej Bobčík, Alžbeta Kubašková, Sofi a Čičková, Matúš Bazelides, 
Kristián Drška

Opustili nás
Vendelin Jendrušák (90 r.), Eva Hažíková (63 r.), Ľubomír Krkoška (40 r.), 
Anna Chrastinová (85 r.), Vendelín Šimášek (64 r.), Rudolf  Krkoška (74 r.), 
Veronika Sadleková (78 r.), Ján Jurga (83 r.).

DOM KULTÚRY POZÝVADOM KULTÚRY POZÝVA

 November 2015

Narodenie
Karin Vojčiniaková, Lukáš Kvašňovský, Matúš Jančarik, Pavol Jendrisek, Tobias 
Franek, Ema Križeková, Zoe Moravčíková, Andrej Špalek, Andrej Padyšák, Nina 
Kyzeková, Markéta Mrmusová, Sebastian Maslák, Vladimír Maliňák

Sobáše
Mgr. Ladislav Benček a Ing. Silvia Hrušková, Marián Capek a Viera Drahňáková, 
Martin Moskáľ a Beáta PlačkováOpustili nás
Opustili nás
Anna Ondrejková (85 r.), Jozef  Gavlák (56 r.), Margita Čarnecká (95 r.), Edita 
Stráňavová (41 r.), Miloš Mudroň (63 r.), Anna Šusteková (82 r.),  Emil Baláž 
(55 r.), Ján Michalina (68 r.), Juliana Zajačiková (91 r.),  Margita Kubašková 
(87 r.), Pavol Lieskovan (62 r.), Metoděj Filipek (83 r.), Veronika Kopasová (91 
r.), Jozef Gomola (54 r.), Mikuláš Tretina (79 r.), Rudolf  Pytliak (79 r.), Mária 
Liščáková (68 r.), Jozefa Hlavová (80 r.), Jozef  Zemaník (70 r.)

Narodenie
Charlotte Jakubcová, Eliška Kauzalová, Silvia Tabačárová, Lilien Kulová, Michal 
Polaček, Alex Serafín, Marco Tremboš, Adela Ujvaryová, Adam Bukovan, 
Tomáš Firek, Soňa Jurgová, Agáta Šuriková, Viktória Vranová, Lukáš Gomola, 
Sofi a Morecová

Sobáše
Jozef Stenchlák a Renáta Jarabicová, Tomáš Šupol a Jana Jurišová, Michal 
Janošec a Mgr. Katarína Kullová, Gregor Jurga a Stanislava Michalinová, Jaroslav 
Kamenský a Marta Palugová, Vladimír Urbánek a Jaroslava Gavláková

Opustili nás
Anna Škorvanková (78 r.), Stanislav Bilka (72 r.), Anna Sloviaková (54 r.),
Jozef  Kupka (67 r.), Anna Ščurová (85 r.), Ján Šupčík (81 r.), Miroslav Krkoška  
(48 r.), Jozef  Dejčik (83 r.), MUDr. Eva Nováková (80 r.), Mária Cisáriková (76 
r.), Jozefi na Kraľová (85 r.), Anna Názalaníková (97 r.), Štefan Ondrúšek (77 
r.), Ľubomír Bielčik (41 r.).

• Radošinské naivné divadlo                                                      
Stanislav Štepka: ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA                                                          
9. 3. 2016 o 16.00 a 19.00 h
V komediálnej „správe zo zápasu dňa“, ktorú Stanislav Štepka nazval 
Zmiešaná štvorhra, skúmajú herci typickými výrazovými prostriedkami 
Radošinského naivného divadla, teda humorom, satirou a vtipným 
herecko-režijným stvárnením, momentálny stav či kvalitu súčasného 
slovenského života, mieru nášho úsilia a najmä hľadania ľudského šťastia.                                                                                                                                         
Hrajú :  S .  Š tepka ,  M.  Ne domová ,  S .  Ma lachovský /  M.  C aban , 
B. Švidraňová/M. Maťová, M. Kubovčík/T. Pokorný, G. Mihalčínová/P. 
Molnárová, J. Adamčík/O. Hraška, Vladimír Svítek a Ladislav Hubáček.                                                                                                                       
Vstupné: 13 €. Predpredaj: Dom kultúry v Čadci.

• 44 – VLADO ADÁMEK
18. 2. – 8. 3. 2016
Jubilejná výstava fotografi ckej tvorby.
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