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Otázka primátorovi
Na aký účel budú použité finančné prostriedky (cca 12 mil. korún), ktoré
vyplatí Mestská teplárenská spoločnosť Mestu Čadca po stiahnutí súdneho
sporu?
V rámci úpravy rozpočtu Mesta Čadca bude celá suma rozdelená do jednotlivých výdajových položiek, ako napríklad úhrada faktúr, ktoré vyplývajú
zo zmlúv uzavretých ešte v minulom období, výstavba Palárikovho námestia
a taktiež ostatné potrebné a nevyhnutné náležitosti. Uvedená úprava bude
následne predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Čadci.
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Prvá polovica roka 2011 bola pre samosprávy (mestá a obce) na Slovensku
ťažká. Oproti minulému roku 2010 sa
predpokladal pokles podielových daní,
ktoré tvoria podstatnú časť príjmov každého mesta a dediny, a ktoré slúžia na
financovanie samosprávnych funkcií.
Doslova úder pod pás dostala nejedna samospráva od štátu v mesiacoch máj a jún, kedy aj tak už krátené
podielové dane boli okresané na úplné
minimum. Na účet mesta Čadca prišli
podielové dane v mesiaci máj len vo
výške 38 % a v júni len vo výške 30 %
z celkovej mesačnej úhrady! Čadčianska
samospráva potrebuje na základný chod
Mestského úradu, mestských príspevkových organizácií a obchodných spoločností - MPS, KIC, Dombyt, Mestská
polícia, ZZO, ale hlavne škôl, škôlok
a školských zariadení, mesačne okolo
720 tisíc eur. Od štátu ale v mesiaci
máj prišlo na účet MsÚ Čadca iba 240
tisíc a v júni iba 202 tisíc eur. V prípade
takéhoto výpadku podielových daní
nemajú samosprávy veľa možností ako
takýto stav dočasne riešiť. Môžu požiadať banky o preklenovací úver, alebo
predať nadbytočný majetok mesta (ten
však nemožno použiť na financovanie
bežných výdavkov) a peniaze použiť na
zaplátanie takejto diery.
Mesto Čadca má veľkú smolu a vyberá si daň nie príliš efektívneho hospodárenia predchádzajúceho vedenia.
Dostatočne veľký úver si mesto vziať
nemôže, lebo je zadlžené na hranici 60%
a hrozila by mu nútená správa! S predajom prebytočného majetku je to ešte
horšie. Všetko, čo malo nejakú väčšiu

cenu, je už predané (to, či boli výhodne
pre mesto predané napríklad pozemky
pri dome kultúry za 800 slovenských
korún za m2, alebo pozemky oproti
pošte a parkovisko na stanici - kauza
30 miliónov, necháme na posúdenie
občanov). Veríme však, že i v takejto
mimoriadne zlej finančnej situácii,
vedenie mesta urobí všetko potrebné,
aby bol tento nepriaznivý finančný stav
eliminovaný a urobí všetky nevyhnutné
opatrenia, aby občania čo najmenej pocítili kritický stav mestskej pokladne.
Podstata podielových daní: Platí
ich štát zo štátneho rozpočtu všetkým
mestám a obciam SR na základe zákona
o štátnom rozpočte na príslušný rok.
Mechanizmus výpočtu sa odvíja od
počtu obyvateľov mesta alebo obce
k 31.12. podľa evidencie trvalého pobytu. Tento počet obyvateľov sa berie
vždy 2 roky spätne. Príklad: na rok
2011 sa vychádzalo z počtu obyvateľov
roku 2009. Tento počet obyvateľov tvorí
60% podielových daní a zvyšných 40%
sa delí podľa počtu sídel obchodných
subjektov.
Celkový balík fin. prostriedkov na
podielové dane každoročne určí štát
a tento údaj zverejní na svojej webovej
stránke Ministerstvo financií SR a taktiež zverejní konkrétne výšky podielových daní pre konkrétne mestá a obce.
Mestský rozpočet predpokladá mesačný prísun financií vo výške 1/12 celkového balíka a nevyplácanie úmernej
čiastky spôsobuje výpadok v mesačných
financiách a obrovské problémy pri
výkone samosprávnych funkcií.
(r)
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„Malý obchvat“, alebo „Veľký obchvat“? Táto téma v poslednej dobe
veľmi často rezonuje medzi Čadčanmi.
Niektorí dokonca tvrdia, že malý obchvat nie je dôležitý a neprinesie Čadci
nič. Tieto tvrdenia vyznievajú absolútne neodborne, ba dokonca smiešne.
Prečo by sa potom už 20 rokov snažili
všetci primátori nášho mesta túto
stavbu realizovať? Pre Čadcu je výborné, že stavba po mimoriadnom úsilí
terajšieho primátora Milana Guru,
a to zdôraznili aj Ján Figeľ- prvý podpredseda vlády SR, minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja a taktiež Pavel Pavlásek - generálny riaditeľ
SSC, sa stala realitou, a nie iba témou
na ďalšie špekulácie a nekonečné diskusie. Ak sa podarí v tejto finančne
nepriaznivej dobe (a to nie len na
Slovensku) dostať do mesta Čadca tak
veľkú investíciu (cca 7 miliónov eur),
jej spochybňovanie môžu na verejnosti živiť len závistlivci, ktorým sa to
nepodarilo. Treba ešte spomenúť to, čo
mnohým obyvateľom mesta nie je známe. Súčasťou tejto stavby je aj celková
oprava mosta pod Žarcom od Horelice
(stará cesta), ktorý je v dezolátnom

stave a právom ho môžeme nazvať „časovanou bombou“, nakoľko v prípade
odpadnutia jeho časti na železničnú
trať môže dôjsť ku katastrofe, aká sa
stala v minulých rokoch v Českej republike pri Českej Třebovej a pri ktorej
bolo zranených mnoho ľudí. Navyše
výbornou správou je vyjadrenie Jána
Figeľa pre média, ktorý pri poklopávaní základného kameňa „Malého
obchvatu“ uviedol, že v nadväznosti na

túto stavbu bude pokračovať výstavba
D3, súčasťou ktorej je vlastne veľký
obchvat Čadce.
Možno stojí za zamyslenie:„Čo by
sa stalo, ak by sa najskôr realizovala
výstavba D3?“
Bola by potom vôľa zo strany štátu
zaoberať sa „malým obchvatom“, ktorý
odkloní dopravu z centra mesta?
(pl)
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Po minulotýždňovej veternej smršti, spojenej s prívalovým dažďom a krupobitím, ktoré spôsobili živelnú
katastrofu, sa okamžite začalo pracovať na obnove funkcií
mesta – obnova ciest, odstránenie spadnutých stromov,
poškodeného vedenia elektrických rozvodov a vedenia
verejného osvetlenia. Škody, ekonomické i spoločenské,
sa rátajú na stovky tisíc eur, našťastie však na zdraví
a ľudských životoch neboli zaznamenané žiadne straty.
V meste boli nasadené všetky sily a prostriedky - Mestský
podnik služieb, Mestská polícia, Hasičský a záchranný
zbor, Povodie Váhu, veľký počet občanov a dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na odstraňovaní následkov živelnej
pohromy.
Primátor Čadce Milan Gura im vyslovuje úprimné
a srdečné ĎAKUJEM!

Potravinová pomoc

LgjmłnqbY\jadYăY\[akgda\YjalmYhgf»cdYhgeg[

Oznamujeme občanom mesta Čadca, že v roku 2011 sa bude poskytovať
potravinová pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
Potravinová pomoc pozostáva z 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných
cestovín na jedného žiadateľa.
Na potravinovú pomoc majú nárok:
- občania v hmotnej núdzi, ktorí poberajú dávku a príspevky z Odboru sociálnych vecí,
- občania, ktorých príjem je na hranici životného minima, to sú občania a deti,
na ktoré sú vyplácané dotácie na stravu a školské pomôcky,
- deti v náhradnej starostlivosti,
- nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku,
ktorých výška dôchodku nepresahuje sumu 305,- EUR mesačne.

Bezprostredne po živelnej pohrome, ktorá
zastihla naše mesto 19. júla 2011, vyjadril Čadci
a primátorovi Milanovi Gurovi v mene mesta
Toruň osobne i formou listu svoju spolupatričnosť
a solidaritu prezident Michal Zaleski a ponúkol
mestu pomoc. Z listu citujeme:

Je potrebné, aby sa žiadatelia o potravinovú pomoc dostavili v termíne do
15.8.2011 na Mestský úrad, oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania
a podnikateľskej činnosti /prepážka č. 7 v Spoločnej úradovni MsÚ alebo kancelária č. 35 na I. posch./ a priniesli súčasne nasledovné doklady:
- poberatelia dávok v hmotnej núdzi – potvrdenie Odboru sociálnych vecí
ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov,
- občania, ktorých príjem je na hranici životného minima – taktiež potvrdenie
Odboru sociálnych vecí ÚPSVaR,
- deti v náhradnej starostlivosti - fotokópiu rozhodnutia príslušného súdu
o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti,
- poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku – potvrdenie
Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku v roku 2011, pričom do
sumy 305,- EUR sa nezapočítava vdovský a vdovecký dôchodok.

Vážený pán primátor!
V Toruni sme znepokojení a súčasne veľmi zarmútení poslednými správami z Čadce. Došli k nám
informácie o vyhlásení stavu živelného ohrozenia
v súvislosti s víchricou, búrkami, zdvihnutím
hladiny Kysuce, s poškodením energetických sietí
a značnými škodami v samotnom meste.
Pán primátor, vyjadrujem Vám úprimnú podporu a solidaritu poškodeným obyvateľom, ako aj
vedeniu a organizáciám mesta Čadca. V Toruni
prežívame Vaše nešťastie s nádejou, že život v nám
blízkom meste Čadca sa rýchlo vráti do normálu.
Pán primátor, deklarujeme Vám ochotu prísť
s pomocou z Toruňa v oblasti a spôsobom, ktorý
bude pre nás možný.
Veľmi Vás prosím o informáciu, v čom by sme
Vám mohli pomôcť a tiež, aká je momentálna
situácia v Čadci.

Presný termín a miesto odovzdávania potravinovej pomoci budú upresnené
a občanom včas oznámené.
BC

S účasťou a podporou
prezident mesta Toruň
Michal Zaleski
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Pozvánka na Bartolomejský jarmok
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Najvýznamnejšie podujatie v meste
- tradičné Bartolomejské hodové dni
v Čadci, ktorých hlavnými organizátormi sú Mesto Čadca a Kultúrne
a informačné centrum mesta Čadca,
sa budú konať v termíne 26. – 28.
augusta 2011. Už po 7. raz sa v ich
rámci uskutoční aj festival Drôtománia. Tento festival sa po prvýkrát
uskutočnil v roku 2005. Následne sa
s veľkou odozvou a úspechom realizovali aj ďalšie ročníky. Mesto Čadca
v roku 2011 chce nadviazať na tradíciu
festivalu a pripraviť jeho 7. ročník.
Našim zámerom je v plnohodnotnejšej miere napĺňať a rozvíjať pôvodnú
myšlienku festivalu a obohatiť jeho
obsahovú náplň i formu. Hlavným
cieľom festivalu je pripomínanie, oživovanie, prezentácia a zachovávanie
tradičnej ľudovej kultúry s osobitým
dôrazom na drotárske tradície, ktoré
boli v Čadci a v regióne Kysúc veľmi
silné a tento kraj už v minulosti bol
známy aj vo svete majstrami tohto remesla. V rámci festivalu sa uskutoční
prezentácia a ukážky tvorby z dielne
majstrov drotárskeho a iných ľudových a umeleckých remesiel, hudobné
vystúpenia popredných tradičných
i moderných umeleckých kolektívov,
turistický pochod a ďalšie aktivity.
Festival je zameraný aj na podporu
turizmu a cestovného ruchu.

Program festivalu

Hlavný program zameraný na prezentáciu amatérskych i profesionálnych umeleckých telies sa uskutoční
v sobotu v popoludňajších hodinách
a počas nedele na pódiu na Matičnom
námestí pred Domom kultúry v Čadci. V sobotu 27. 8. v rámci hlavného
festivalového programu Drôtománie
sa v úvode predstaví domáci Orchester ľudových nástrojov mesta
Čadca. Následne sa návštevníci budú
môcť pokochať krásou a originalitou
kysuckých krojov, prehliadka ktorých
sa uskutoční pod taktovkou Pavla

Kužmu a ako predvádzajúci sa jej zúčastnia členovia viacerých folklórnych
zoskupení pôsobiacich v Čadci a na
Kysuciach. Program ďalej obohatia
svojimi žánrovo pestrými a kvalitnými
vystúpeniami popredné hudobné zoskupenia – Ťažká muzika z Terchovej,
Brillant orchester Milana Olšiaka
a stálice hviezdnej hudobnej scény –
jedineční Hana a Petr Ulrychovci so
skupinou Javory - beat, ktorí uvedú
koncert v rockovej podobe.
V nedeľu 28. 8. je o 9.00 hod. na
programe sv. omša na Matičnom
námestí. Od 13.00 hod. vám pred
Mestským domom v Čadci ponúkame promenádne koncerty dychových
hudieb zo Slovenska, Českej republiky
a Poľska.
V hlavnom programe hodovej
nedele, ktorý začne o 11.00 hod. sa
predstavia popredné čadčianske folklórne kolektívy DFS Kelčovan, FS
Kysučan a KUK. Od 13.00 hod. bude
patriť pódium umeleckým kolektívom
reprezentujúcim naše partnerské mestá Toruň, Żywiec a Valašské Meziříčí.
Vystúpia Cimbálová muzika Polajka,
tanečné zoskupenie Baby Jagy a rocková kapela H5N1 z Toruňa a folklórny súbor zo Żywca. O dobrú náladu
a skvelú zábavu sa od 16.30 do 18.30
hod. postará populárna slovenská Zlatá dychovka Martina Jakubca.
Večer sa bude niesť v znamení
diskotékových rytmov a bude patriť
najmä mladým. Trojhodinová hodová
diskotéka pod vedením Dj Marca
z Rádia Europa 2 začne o 19.30 hod.
Mladým a deťom bude patriť aj
piatkový program. 26. augusta o 15.00
hod. popoludní pozývame všetky deti
na skvelú zábavnú show s obľúbeným slovenským šašom Marošom.
Pripravené sú pre vás rôzne zábavné
súťaže a množstvo sladkostí a odmien.
Od 17. hod. v rámci rockového večera
vystúpia hudobné skupiny Koma,
100dola, Tri groše, Haluzotvoristika,
Veľahodín, Moneyfest a Arzén.

Súčasťou slávností je aj sprievodný
a spoločenský program – položenie
vencov k pamätníku SNR, slávnostné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Čadci spojené s odovzdaním Ceny
mesta Čadca a Ceny primátora i Ceny
K. Guleju (27. 8.). Nebude chýbať
tradičný turistický pochod „Po drotárskych chodníkoch“, ktorý sa koná už
po 7. raz, hokejbalový turnaj O pohár
primátora mesta, atrakcie pre deti,
tradičný stánkový predaj na Matičnom
námestí a Palárikovej ulici, neodmysliteľný hodový lunapark (športový
areál) a ďalšie atrakcie. Prezentácia
remeselných tvorcov, predvádzanie
ich tvorby a predaj ich výrobkov bude
na Matičnom námestí nielen v nedeľu,
ale už aj v sobotu.

Návšteva predstaviteľov partnerských miest

V tomto roku si pripomíname
a počas hodových dní oslávime aj 15.
výročie spolupráce medzi Čadcou
a Toruńom. V dome kultúry bude
inštalovaná výstava, ktorá priblíži
krásu tohto mesta. Prítomní budú aj
poľskí a českí remeselní výrobcovia.
Partnerské mestá Toruň, Żywiec a Valašské Meziříčí sa budú prezentovať aj
v infostánkoch a, už spomenutými,
umeleckými kolektívmi.

Srdce pre Čadcu

Novinkou festivalu Drôtománia je
založenie novej tradície – vytvorenie
trojrozmerného drôteného objektu,
symbolu festivalu. V tomto roku to
bude srdce. Pod vedením majstra
drotára Juraja Šeríka z Čadce sa môžu
priamo na Matičnom námestí zapojiť
do tvorby drôteného srdca aj účastníci
a hostia festivalu. Každý rok sa táto aktivita uskutoční pod vedením jedného
vybraného umelca – drotára, každý
rok bude vytvorený jeden objekt, ktorý
bude po dotvorení autorom inštalovaný vo vybraných interiéroch mesta.
Srdečne vás pozývame na festivalový i hodový program.
(aš)
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Pozvánka na hodovú turistiku
Mesto Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca
a TJ Lokomotíva Čadca pozývajú všetkých turistov, rodiny s deťmi a mládež na

VII. ROČNÍK HODOVEJ TURISTIKY
„PO DROTÁRSKYCH CHODNÍKOCH“
v sobotu 27. augusta 2011
Zraz účastníkov: Čadca – Matičné
námestie, pred Domom kultúry
Prezentácia: Čadca – Matičné námestie od 8,00 – 8,30 hod. , účastníci obdržia štartovné karty a pamätný list
Trasy pochodu:
Trasa A: 16 km – Zákopčie u Polievkov, chata Severka. Tam bus Čadca
– Dom kultúry o 8,30 hod. Chata
Severka 8,50 hod. Nástup na pochod
o 9,00 hod. smer osada Komakov –
Jakubov hrebeň, ďalej pochod hrebeňom po červenej TZ na Vrch Rieku,
osada Petranky, Vojty kaplnka, osada
u Grieči – hotel Husárik – Chata Tri

x14x1>

kopce – Čadca
Vedúci: Ing. Pavol Stenchlák a Rudolf
Krkoška
Trasa B: 8 km – zo Zákopčia u Holých
– výstup osada u Harvanov – Ivora,
sedlo červená značka, ďalej osada
Grieči – na Husárik – ukončenie Chata
Tri kopce
Vedúci: Milan Toman
Doprava: Z miesta štartu o 8,30 hod.
bude zabezpečený autobus, odchod od
Domu kultúry v Čadci do Zákopčia.
Autobus je zabezpečený pre účastníkov pochodu bezplatne.
Účasť: Každý účastník zodpovedá za

vlastnú bezpečnosť. Účastníkom bude
poskytnuté občerstvenie.
Prihlášky: do 22. 08. 2011 – Kultúrne
a informačné centrum mesta Čadca
Kultúrny program: Od 12,00 hod.
– Matičné námestie, pred Domom
kultúry
Na turistický pochod pozývame
najmä rodiny s deťmi, ktoré po absolvovaní trasy majú možnosť získať
vstupenky na rôzne hodové atrakcie.
Na podujatie sa môžete prihlásiť e-mailom: info@mestocadca.sk, alebo telefonicky: 041/432 21 21, 433 26 11.

ČADČAN
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Laura Hlavová, Jazmína Kubalová, Eva Sventeková, Patrik Slovák, Jozef Kudláček, Martin Šamaj, Nina Hudáková, Tobias Badura, Natália Poláková, Klára
Mičianová, Jakub Koščal, Sára Máliková, Vladimír Budoš, Sabína Janíková,
Rudolf Birtus, Dávid Harvanik, Matej Maták, Alexandra Chovancová, Matúš
Koiš, Sofia Rožníková

Sobáše
Jozef Lipták a Viola Prívarová, Miloš Mikoláš a Katarína Stasinková, Roman
Koprna a Mária Brinzová, Ján Smolka a Daniela Pohančeníková, Ladislav Belák
a Adela Kamenišťáková, Jozef Pišček a Lucia Adamicová, Pavol Bojko a Jana
Kráľová, Ján Sihelník a Iveta Kulasová, Peter Jurga a Jana Pišteková, Ľubomír
Trizuliak a Denisa Cveková, Imrich Molnár a Lilia Ivanivna Lakatosh, Ján
Chrastina a Andrea Pavlíková, Jaroslav Maslák a Zuzana Padyšáková , Peter
Nečeda a Zuzana Čepcová, Tomáš Dej a Simona Varechová, Ing. Marek Slezák
a Mgr. Martina Hájeková

Opustili nás
Mária Pazderová (71 r.), František Slivka (78 r.), Milan Šeliga (63 r.), Bedrich
Bíro (84 r.), Mária Kubjatková (89 r.), Anna Rumanová (80 r.), Patrik Bednár
(18 r.), Jozef Čupka (86 r.), Peter Král (29 r.), Terezia Prengelová (78 r.), Ing. Jiří
Kostelník (77 r.), Maria Holeščáková (87 r.), Ján Kuljovský (30 r.)

LETNÉ KINO POD HVIEZDAMI
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1.8. PONDELOK

ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV

Hraná rozprávka. Devätnásťročnú
Alenku, občianskym menom Alice
Kingsleyovou, čaká zážitok, na ktorý
len tak nezabudne.
2.8. UTOROK

HJAF;=RF9ð9:9

Kreslená rozprávka zo štúdia W.
Disneyho. Vo filme Princezná a žaba
nastane rovnaká situácia ako v známej rozprávke, no následok bozku je
odlišný...
3.8. STREDA

A-TEAM

Akčná komédia. Štyria hlavní hrdinovia filmu bývali kedysi vysoko
kvalifikovaní a rešpektovaní členovia
elitnej armádnej jednotky.

stacom. Často spomínajú na Narniu.
Jedného dňa ožije obraz lode, visiaci
v Lucinej izbe. Pomocou neho sa deti
dostanú späť do Narnie.
9.8. UTOROK

GNOMEO A JÚLIA

Dobrodružná animovaná komédia
vám prináša najväčší príbeh lásky
všetkých čias, v ktorom sú hlavní
hrdinovia záhradní trpaslíci. Tým
dáva najslávnejšiemu dielu Williama
Shakespeara ďalší rozmer.
10.8. STREDA

VRAHÚNI

Akčná komédia. Býval prvotriednym
nájomným zabijakom a viedol sladký
bohémsky život. Potom ale stretol tú
pravú, zavesil remeslo na klinec a tretí
rok žije spokojný manželský život.

4.8. ŠTVRTOK

11.8. ŠTVRTOK

Fantazijný film s N. Cageom v hlavnej
úlohe. Balthazar Blake je majstrom
čarodejom, ktorý sa na súčasnom
Manhattane snaží ubrániť mesto pred
úhlavným nepriateľom. Nestačí však
na to sám...

L. Gulliver je spisovateľ, ktorý sa kvôli
svojej práci vydá na morskú plavbu. Tá
sa preňho stane nezabudnuteľnou, keď
sa v Bermudskom trojuholníku strhne
búrka a on vypadne z lode.
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5.8. PIATOK

TOY STORY 3

V tomto známom animovanom filme
sa tvorcovia vracajú do kúzelného sveta hračiek. Chlapec Andy už vyrástol
a chystá sa na vysokú školu. Buzza,
Woodyho a zvyšok hračiek tak čaká
neistá budúcnosť...
6.8. SOBOTA

F9NDKCM

Animovaná rozprávka. Flynn Rider
je najhľadanejší zlodej v kráľovstve.
Na úteku sa uchýli do tajomnej opustenej veže. Chyba! Zo sebavedomého
suveréna sa stáva rukojemník.
7.8. NEDEĽA

PRINC Z PERZIE

Akčný dobrodružný veľkofilm. Mladý
princ, ktorý bol oklamaný a omylom
privedie kráľovstvo svojho otca do záhuby, musí spojiť sily s dcérou nepriateľa, aby zabránil najhoršiemu.
8.8. PONDELOK

NARNIA 3

Lucy a Edmund trávia prázdniny so
svojím nepríjemným bratrancom Eu-
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12.8. PIATOK
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Rodinná komédia. Dan Sanders sa
kvôli práci presťahuje aj s rodinou
z Chicaga do oregonských lesov, kde
má dohliadať na stavbu zdanlivo
ekologického projektu. To však ešte
netuší, že sa kvôli svojej funkcii stal
nepriateľom číslo jeden pre všetky
miestne zvieratá.
13.8. SOBOTA

R=D=F÷KJï=Ĵ

Akčná komédia. Hlavným hrdinom
je Britt Reid, vydavateľ novín “Daily
Sentinel”. Reid vyhlasuje zlu vojnu
ako maskovaný Zelený sršeň. Jeho
pomocníkom je majster bojových
umení – Kato.
14.8. NEDEĽA

B9RDG<M;@

Animovaná rozprávka. Na ospalom
predmestí plnom milých domčekov
s upravenými predzáhradkami žije ten
najväčší zloduch pod slnkom. Gru sa
nezastaví pred žiadnou podlosťou,
udržať sa na špici svetového zločinu
mu však dá poriadne zabrať.
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