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Otázka primátorovi
Pán primátor, v akom štádiu je budovanie Palárikovho námestia a kedy sa
začne s prácami v týchto priestoroch?
V súčasnosti sa pripravujú podklady pre výber zhotoviteľa v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Termíny prác sa vyhlásia vo verejnej súťaží na výber
zhotoviteľa. Samozrejme, že mám záujem, aby som Palárikovo námestie
odovzdal občanom do užívania v čo najkratšom čase.

Takmer tridsaťročný sen
sa stal skutočnosťou
Obyvatelia Horelice, konkrétne časti U Bargary, sa po takmer tridsiatich rokoch
dočkali novej cesty. Cestu im roky mesto len sľubovalo. Primátor Ing. Milan Gura
rozhodol o vybudovaní tejto cesty a poveril Mestský podnik služieb v Čadci na
jej realizáciu. Cesta bola primátorom odovzdaná v minulom týždni do užívania.
Obyvatelia tejto časti budú konečne chodiť a voziť sa po novej asfaltovej ceste.
KM
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Spečatenie spolupráce medzi
Mestom Čadca a okresom Osvienčim
Dňa 4. júla 2012 primátor Mesta Čadca Milan Gura s prednostom okresu
Osvienčim Józefom Krawczykom podpísali symbolicky v blízkosti slovenskopoľských hraníc Dohodu o spolupráci
uzatvorenú medzi okresom Osvienčim
a Mestom Čadca. Táto spolupráca bude
napĺňaná predovšetkým získavaním
prostriedkov z európskych fondov
na realizáciu spoločných projektov,
predovšetkým z Euroregiónu Beskydy
a realizáciou štatutárnych cieľov združenia „Región Beskydy“ v oblastiach
hospodárskej spolupráce, turistiky,
ochrany životného prostredia, vzdelávania, kultúry a iných.
SC

Obyvatelia mestskej časti Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca
Milošová sa dočkali
multifunkčného ihriska
Dňa 28. júna 2012 zasadli do poslaneckých lavíc poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca (MZ), aby prerokovali jedenásť bodov programu.
Po otvorení programu a schválení procedurálnych náležitostí pristúpili
poslanci ku konkrétnym bodom, ktorých obsahom bolo:

Obyvateľom, no predovšetkým mládeži z mestskej časti Milošová až donedávna
chýbali kvalitnejšie podmienky na športovanie, či zmysluplné trávenie voľného
času. Táto situácia sa zmenila vybudovaním perfektného multifunkčného ihriska,
ktoré bolo zároveň sľubom primátora Milana Guru. Jeho slávnostné otvorenie sa
uskutočnilo v závere uplynulého mesiaca. Pásku symbolicky prestrihol primátor
Čadce s Marekom Hrivíkom, prvým rodákom z Čadce, ktorý bude hráčom NHL
a spoluhráčom Mariána Gáboríka v NY Rangers a Ľubomírom Michalíkom, reprezentantom SR vo futbale
(na snímke). Na slávnostnom otváraní boli prítomní poslanci Mesta Čadca,
zástupcovia a zamestnanci
MsÚ v Čadci a obyvatelia
Milošovej. Otvorenie bolo
spestrené výstupom mažoretiek a následne sa na ihrisku
symbolicky odohral prvý futbalový turnaj mladších žiakov. Veríme, že z multifunkčného ihriska budú mať radosť najmä deti, či už mladšie
alebo staršie a budú ho využívať na všetky možné športy,
ako futbal, tenis, volejbal,
hádzaná, basketbal, bedminton, hokejbal a podobne. Samospráva chce v budovaní multifunkčných ihrísk pokračovať aj naďalej, predovšetkým v mestských
častiach, kde majú obyvatelia obmedzenejšie možnosti na športové aktivity.
Mesto Čadca sa v spolupráci s Mestským podnikom služieb v Čadci aktívne
venuje aj kompletnej rekonštrukcii a dokončeniu mestských detských ihrísk (na
druhej snímke). Primátor Milan Gura uviedol, že Mesto Čadca bude naďalej
vytvárať a skrášľovať priestory pre mamičky a ich deti. Ešte v tomto roku sa
plánuje aj výstavba ďalšieho ihriska na sídlisku Žarec.
SC, KM

Informatívna správa o činnosti
a výsledku hospodárenia ZZO Čadca, a. s. za rok 2011, ktorú predložil
predseda spoločnosti a zároveň poslanec MZ Mgr. Eduard Gábriš, ktorý
prítomných podrobne informoval
o činnostiach a hospodárení spoločnosti. Zároveň informoval o prijatí
opatrení, ktoré výrazným spôsobom
zefektívnili činnosť spoločnosti a šetrili jej výdavky. Historicky najväčšiu
stratu v hospodárení vyprodukovala
ZZO Čadca, a.s. za r. 2010 – 13 054
€. Nové vedenie spoločnosti dokázalo túto stratu aj napriek menším
dotáciám a vyplateniu odstupného
prepusteným zamestnancom znížiť
až o 54 %. Zároveň sa podarilo zvýšiť
tržby z prevádzky bazéna, sauny, fitnes
centra a z prevádzky parkovacieho
systému. Poslanci vzali na vedomie
predloženú správu a taktiež vzali na
vedomie kompetenciu predstavenstva
ZZO Čadca, a.s. upraviť prevádzkový
poriadok plavárne počas mesiacov júl
a august 2012.
Informatívna správa o činnosti

a výsledku hospodárenia MTS, a. s.
za rok 2011, ktorú MZ prerokovalo
a konštatovalo, že Mestská teplárenská
spoločnosť, a.s. si splnila v súlade s §
21 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov svoju
povinnosť vypracovať výročnú správu
spoločnosti za rok 2011, ktorú predložila Mestu Čadca. Ďalej konštatovalo,
že správa za rok 2011 a účtovníctvo
MTS, a.s. poskytuje pravdivý a verný
obraz všetkých účtovných prípadov
v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. MZ vzalo
predmetnú správu na vedomie.
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli
na území mesta Čadca, predložil Ing.
Ľubomír Vojár. Predmetný návrh MZ
schválilo.
Návrh na udelenie ocenení – Cena
Mesta Čadca, Cena primátora Mesta
Čadca v roku 2012 MZ prerokovalo
a schválilo udelenie Ceny Mesta Čadca
MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr.

Věre Kufovej a Eve Matysovej a Ceny
primátora mesta Čadca Ing. Miroslavovi Janíkovi, MUDr. Petrovi Szegymu
a Rastislavovi Hajnošovi v zmysle
Štatútu Mesta Čadca.
Informatívnu správu o príprave
Bartolomejského jarmoku a 8. ročníka festivalu Drôtománia Čadca 2012
predložila prítomným poslancom MZ
Mgr. Katarína Šulganová. MZ prerokovalo predloženú správu a konštatovalo, že zo strany Mesta Čadca a KIC
mesta Čadca je pripravená koncepcia
a organizácia Bartolomejského jarmoku a Drôtománie Čadca 2012 a vzalo
predmetnú správu na vedomie.
Dohoda o spolupráci medzi okresom Osvienčim (Poľská republika)
a Mestom Čadca (Slovenská republika) bola prerokovaná a schválená
v MZ. V rámci tejto spolupráce sa chcú
mestá uchádzať o finančné prostriedky
EUROREGIÓNY Beskydy.
Správa o výsledkoch kontroly, ktorú predložil hlavný kontrolór Mesta
Čadca JUDr. Ján Klučka, bola prerokovaná v MZ. MZ vzalo predmetnú
správu na vedomie.
Body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne, ktoré boli
prerokované v MZ, ukončili júnové
zasadnutie MZ.
SC

Komplexná rekonštrukcia
autobusových čakární v našom meste
V meste Čadca a jeho prímestských
častiach je vyše 50 autobusových čakární. Slúžia občanom ako útočisko
pred nepriazňou počasia či na krátky
oddych pri čakaní na autobusový spoj.
V mnohých krajinách sú zrkadlom
kultúrnej úrovne obyvateľov. Bohužiaľ,
častokrát sa na ne akosi zabúda a sú
v žalostnom stave. Prioritou primátora
Milana Guru je postupná rekonštrukcia najviac zdevastovaných autobusových čakárni. Minulý rok sa podarilo
opraviť čakárne, ktoré to potrebovali
najviac a ktoré sú na očiach nielen
Čadčanov. Nachádzajú sa pri hlavnej
ceste zo Žiliny (Horelica u Sventka,
Horelica - škola – dve čakárne na
oboch stranách cesty). Okrem toho
dostali nový šat aj čakárne na Žarci

a pri škole a v Čadečke – Škradné. Po
vlaňajšej víchrici bola celkom zničená
čakáreň na ulici A. Hlinku, ktorú MPS
Čadca taktiež úplne zrekonštruoval.
Podarilo sa postaviť aj nové, na mieste,

kde nikdy nestáli, a to v Rieke-Nižná,
pri OC Tesco a U Tomali. Opravené
boli aj zastávky v Čadci U Sedláka
1 a 2, Milošová U Krasňana. Ak to
dovolia finančné možnosti mesta, sú
tento rok v pláne ešte čakárne: Milošová U Ščuryho, Rieka Stred, Čadečka
U Kliešča, Čadečka U Miškoňa, Čadca
- Kukučínova ul. Vedenie mesta sa
bude aj naďalej venovať skvalitňovaniu
mestských autobusových čakární. Na
druhej strane je zarážajúce, že mnohým našim spoluobčanom nezáleží,
v akom prostredí žijú, v akom stave
je ich okolie, a teda ničia všetko nové
a pekné. Svedkom toho sú čakárne pri
Tescu, ktoré nevydržali ani mesiac.
PL
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Zástupcovia Čadce na návšteve mesta Toruň
V dňoch 22. – 25. júna sa oficiálna
delegácia Mesta Čadca v zložení Ing. F.
Prívara, zástupca primátora s manželkou a Mgr. V. Kráľ, poradca primátora
pre medzinárodné vzťahy a spoluzakladateľ partnerskej spolupráce, zúčastnila v našom partnerskom meste
Toruň na tradičnom sviatku mesta,
ako aj osláv 15. výročia jeho zapísania na Listinu svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Spoločne s predstaviteľmi ďalších partnerských miest
(Hameenlina – Fínsko, Göttingen
– Nemecko, Lutsk – Ukrajina, Novo
Mesto – Slovinsko, Swindon – Anglicko, Guilin – Čína) sme boli svedkami
mnohých podujatí oficiálneho, kultúrneho, investičného i turistického
charakteru v tomto prekrásnom 200

– tisícovom meste plnom gotických
pamiatok a študentov (Univerzita
Koperníka má cca 40 tisíc študentov,
ktorí spoločne s návštevníkmi a s pouličnými umelcami vytvárajú v starom
meste plnom kaviarničiek a reštaurácií
neopakovateľnú atmosféru). Z bohatého programu, ktorý pripravili naši
hostitelia, nás zaujali práve dokončené
i celkom nedávno odštartované veľké
investície mesta – jeden z najkrajších
plochodrážnych štadiónov na svete
(15 000 divákov), v ktorom sa organizujú preteky svetového pohára
v tejto disciplíne a koncerty populárnej i vážnej hudby (účinkoval tu aj J.
Carreras), moderný mestský štadión,
galéria moderného umenia, koncertná
hala (2 500 divákov), multifunkčná

športová hala pre kolektívne športy
a ľahkú atletiku. Vrcholom nášho
obdivu sa stala v súčasnosti najväčšia
investícia mesta – most ponad rieku
Vislu s obslužnými komunikáciami
v dĺžke 4 km s termínom dokončenia
v roku 2013 (za 250 mil. eur). Toruň
počas celého roka pulzuje čulým
ruchom, usporadúvajú sa tu kultúrne
podujatia európskeho a svetového významu (koncerty, festivaly, divadelné
predstavenia, súťaže, výstavy, vedecké
sympóziá). Je to v pravom slova zmysle
európske mesto. O to viac nás potešilo,
keď mnohí poslanci MZ a predstavitelia mesta Toruň konštatovali, že najintenzívnejšiu a najlepšiu spoluprácu
má ich mesto práve s Čadcou. V tomto
čarovnom meste sa úspešne prezentovali všetky naše súbory (KKO, MSZ
Kysuca, DFS Kelčovan, FS Kysučan,
DSJP, DDS Eva), výtvarníci G. Švábik,
J. Mundier, P. Muška), stovky mladých
ľudí z nášho mesta spoznávalo jeho
históriu a obdivovalo jeho architektúru a krásu. Aj na ďalšie roky pripravujú
naše mestá mnohé podujatia kultúrneho a športového charakteru, výmeny
mládeže, spoločné projekty z fondov
EÚ. To všetko nás utvrdzuje v tom, že
takáto spolupráca má veľký význam
a zmysel pre obe mestá.
V. Kráľ

Najväčší sviatok mesta klope na dvere
Leto je v plnom prúde a na Kysuciach
sa konajú rôzne slávnosti, jarmoky
a festivaly. Na svoj najväčší sviatok, keď
ulice a centrum mesta zaplnia tisícky
ľudí, sa chystá aj Mesto Čadca. Bartolomejskými slávnosťami, veľkým hodovým jarmokom a 8. ročníkom festivalu
Drôtománia v Čadci v dňoch 24. – 26.
augusta 2012 vyvrcholí tohtoročné
leto na Kysuciach. Hlavní organizátori
– Mesto Čadca a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca pripravili
v spolupráci s partnermi pre domácich
i zahraničných návštevníkov bohatý
kultúrny, športový i spoločenský program. V piatok podvečer je na programe slávnostné zasadnutie mestského
parlamentu, v rámci ktorého budú
odovzdané ocenenia významným
osobnostiam mesta a Cena Karola Guleju. Od 19.00 h bude Matičné námestie patriť najmä mladým a festivalu
Revival Nigt (revival - Michal David,
Team, Queen-Quennie a Metalica).
Sobota ponúkne vystúpenia domáce-

ho Orchestra ľudových nástrojov so
sólistami Helenou Zahradníkovou,
Barborou Matákovou a Romanom
Bienikom, predstaví sa Terchovská
muzika Pupov a skutočnou hudobnou
lahôdkou bude nepochybne koncert
kapely Pacora trio, ktorú tvoria traja
skvelí muzikanti – Kysučan, huslista
Stanislav Palúch ml., cimbalista Marcel Comendant a kontrabasista Róbert
Ragan). O dobrú hudbu a zábavu
sa postarajú aj známe kapely Hrdza
a Arzén. Nedeľa bude už tradične
patriť najmä domácim kolektívom
a sólistom (MSZ Kysuca, DFS Kelčovan, FS Kysučan, KUK, Gernátovci,
Vlasta Mudríková, Miloš Mariak)
a zástupcom partnerských miest (Toruň, Žywiec, Valašské Meziříčí), no
privítame aj hostí – FS Magura z Kežmarku a obľúbené slovenské kapely
„kochanski“ a Funny Fellows, ktoré
sa zaručene postarajú o dobrú a veselú
náladu všetkých divákov. Popri hlavnom programe sú pripravené aj mnohé

ďalšie sprievodné podujatia a aktivity
(promenádne koncerty dychových hudieb, turistický pochod, hokejbalový
turnaj, chodúľová show, detský jarmok
a atrakcie pre deti a ďalšie). Nebude
chýbať pestrá ponuka výrobkov z dielne majstrov ľudových a umeleckých
remesiel, stánkový predaj, gastronomické pochúťky a nápoje. Počas celého
podujatia bude kladený dôraz na
prezentáciu tradičného drotárskeho
remesla. Pod vedením drotára Róberta
Hozáka z Čadce budeme počas dvoch
dní spoločne drôtovať veľký drôtený
objekt – slnko. Umelecký drotár Juraj
Šerík, ktorý vlani vytvoril prekrásne
Srdce pre Čadcu sa v tomto ruku pustil
do ďalšej náročnej práce – drôtovania
Srdca pre Slovensko. Všetky ďalšie
informácie o uvedených podujatiach
nájdete v ďalších vydaniach novín,
na webovej stránke mesta a na propagačných materiáloch, ktoré vyjdú
začiatkom budúceho mesiaca.
(aš)

S radosťou a bezpečne na bicykli
Mestská polícia Čadca zorganizovala 27. júna 2012 ďalší ročník
detskej dopravnej súťaže s názvom
„S radosťou a bezpečne na bicykli“.
Súťaž sa konala na detskom dopravnom ihrisku v Bukove a jej cieľom je
motivovať a zvyšovať záujem žiakov
o dopravnú výchovu, overovať vedomosti a schopnosti detí – cyklistov
a chodcov v uplatňovaní pravidiel
cestnej premávky a v technike jazdy,
zvyšovať bezpečné správanie sa detí
v cestnej premávke, znižovať dopravnú nehodovosť našich detí. Súťaž
bola organizovaná pre žiakov 3. a 4.
ročníkov mestských základných škôl
mesta. Z prihlásených žiakov bolo
vytvorených celkom 14 družstiev po
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5 členov. Jednotlivé družstvá súťažili
v troch disciplínach, ktoré pozostávali z teoretickej časti zameranej na
znalosti pravidiel cestnej premávky,
z praktickej časti, kde si vyskúšali
jazdu zručnosti a nakoniec si odskúšali technickú zručnosť. Rozdiely vo
výsledkoch boli minimálne, preto
sme pre každého účastníka pripravili
malé pozornosti. Víťazom srdečne
blahoželáme a ďakujeme všetkým
za účasť. Výsledky súťaže:1. miesto
ZŠ - M. R. Štefánika (F. Dedič, J.
Hamacek, B. Herman, B. Briestenský, Š. Švancár), 2. miesto ZŠ - M.
R. Štefánika (R. Švík, F. Chrastina,
R. Byrtus, A. Staškovan, F. Juriš, 3.
miesto ZŠ – Rázusova (R. Kajánek, P.

Šenkár, M. Bittalová, S. Slanináková,
N. Tanistráková).
srž. Mgr. M. Voreková
Odd. prevencie MsP Čadca

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2012
Narodenia
Jakub Durčák, Sára Sojčáková, Patrik Gábor, Lucia Hojdíková, Kristián Prengel,
Vanesa Sojčáková, Tamara Zuščáková, Karin Belková, Eva Zvercová, Branislav
Coufal, Nela Mrvová, Vincent Pavlík, Alex Benko, Sára Bohdaňová, Milan Laš,
Jozef Dirbák

Sobáše
Anatoly Shurik a Katarína Čičková, Pavol Polaček a Eva Gavlasová, Filip Čambora
a Veronika Gomolová, Jozef Mariňak a Miroslava Vorková, Ján Stanco a Božena
Kultánová, Bc. Vladimír Chromčák a Jana Pikuláková, Štefan Szabo a Jarmila
Kondeková, Ing. Martin Pošvanc a Ing. Jana Tabačíková, Michal Komín a Mária
Poláková

Opustili nás
Ján Miklušák (63 r.), Anna Bazelidesová (77 r.), Anna Jurištová (70 r.), Jiřina Babiarová (83 r.), Ján Pastorek (68 r.), Jozef Čarnecký (83 r.), Stanislav Berger (51 r.),
Dominik Poláček (72 r.), Peter Adamčík (48 r.), Ján Homola (85 r.), Viliam Sventek
(70 r.), Anna Gavlasová (86 r.), František Malik (82 r.), Magdaléna Padyšáková
(77 r.), Matej Kopták (83 r.), Margita Baránková (83 r.), Milan Varšavík (66 r.),
Margita Korabíková (90 r.).

KULTÚRNE LETO V ČADCI

Mesto Čadca a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca vás srdečne
pozývajú na hudobné a zábavné podujatia a koncerty, ktoré sa konajú v rámci
Čadčianskeho kultúrneho leta na Matičnom námestí v Čadci.
22. júl 2012 o 17.00 h
Koncert dychovej hudby NADLIČANKA
29. júl 2012 o 17.00 h
Koncert mandolínového súboru ŽIARINKA
5. august 2012 o 17.00 h
Koncert hudobných skupín SHERPA BAND a LUKÁŠ ORAVEC QUARTET
23. júl – 4. august 2012 o 20.00 h
KINO POD HVIEZDAMI

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca,
Matičné námestie 1434/11, IČO: 37798740
ako správca majetku Mesta Čadca podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zmien a noviel ponúka na prenájom:
A/ Predmet
nebytový priestor o výmere 30,93 m2
ako celok, nachádzajúci sa na prízemí budovy Domu kultúry v Čadci,
Matičné námestie 1434/11
nebytový priestor o výmere 29,34 m2
ako celok, nachádzajúci sa na prízemí budovy Domu kultúry v Čadci,
Matičné námestie 1434/11
B/ Doba nájmu je neurčitá.
C/ Minimálna výška nájmu: 29,77 € /m2
D/ Lehota na doručenie cenových ponúk je stanovená do 03.08.2012 vrátane do 12.00 hod. na adresu: Kultúrne a informačné centrum mesta
Čadca Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca v zalepenej obálke
s označením vyhlasovateľa, záujemcu a názvu: „Cenová ponuka na prenájom – neotvárať“
E/ Cenová ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné meno, rodné
číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, IČO, sídlo firmy)
b) predmet nájmu
c) účel nájmu
d) cenovú ponuku na konkrétny predmet nájmu, ktorá nesmie byť
nižšia ako minimálna výška nájmu, a to cenu za 1 m2 a cenu za celkoú
výmeru
e) čestné vyhlásenie – § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení zmien a doplnkov
f) vyhlásenie podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov doklady požadované v bodoch e) a f) možno získať na adrese
www.mestocadca.sk alebo u kontaktnej osoby
Upozornenie:
• Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky,
ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu
hodnotenia.
• Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca nie je platcom DPH.
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Straková, tel. č. 041/4322121, e-mail: kic@mestocadca.sk
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