ČADČAN
OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Zámena pozemkov a získanie Matičného námestia pred Domom kultúry v Čadci
a projekt pre sídlisko Kýčerka nenašli na zastupiteľstve dostatočnú podporu od
poslancov. Ráta mesto s projektom aj naďalej?
Určite to februárovým zastupiteľstvom nekončí. Som naďalej presvedčený, že stav,
ktorý momentálne nielen na sídlisku trvá, ale ktorý aj trpíme pred domom kultúry,
je nevyhovujúci. Prioritou vedenia mesta je získanie Matičného námestia pre
občanov mesta Čadca a vytvorenie námestia a oddychovej zóny, ktoré si občania
zaslúžia. Zároveň sídlisko Kýčerka stavebne uzavrieť a doplniť chýbajúcu občiansku
vybavenosť, nové parkovacie miesta a oddychový priestor. Projekt si zaslúži osvetu
a ísť medzi ľudí. Niektorí poslanci využili určitý priestor na zviditeľnenie sa a
šírenie polovičnej pravdy a strachu. Zdôrazňujem, že sa nezabudlo ani v prvej
etape projektu na bezpečnosť. Samozrejme, išlo o projektový návrh, ktorý je živý
a ja sa nebránim úpravám a diskusiám. To som očakával aj od poslancov. Investor
sa nemení a je pripravený zapracovať každý jeden rozumný argument.

Zápis detí do 1. ročníka
Ak vaše dieťa dovŕši do 31. augusta 2016
šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať
ho na niektorú základnú školu. Bez
ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade
školskej dochádzky, alebo sa u vášho
dieťaťa objavil problém, ktorý si bude
vyžadovať špeciálny prístup, musíte ho
zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová
s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.
Mesto Čadca, ako zriaďovateľ základných
škôl: ZŠ – Rázusova ul. č. 2260, ZŠ – ul. M.
R. Štefánika č. 2007, ZŠ J. A. Komenského,
Komenského ul. č. 752, ZŠ s MŠ –
Podzávoz č. 2739, ZŠ s MŠ – Horelica
č. 429 a ZŠ – Milošová u Prívary č. 477
oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka
základnej školy sa uskutoční v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Mesta
Čadca v dňoch: 5. apríla 2016 od 13,30
do 16,30 hod. a 6. apríla 2016 od 13,30 do

16,30 hod. v budovách základných škôl.
Zoznam škôl v meste Čadca nájdete na:
http://www.mestocadca.sk/kontakty/
skoly-a-skolske-zariadenia.html.
(r)

Neviete čo s použitým olejom?
Máme pre vás riešenie
Mesto Čadca na úseku odpadového
hospodárstva prichádza s ďalšou
praktickou novinkou, ktorá v praxi
výrazne pomôže občanom. Jedná sa
o zber použitých olejov. Ide o zložku,
s ktorou si mnohí z vás nevedeli po použití
poradiť a často končila buď v kanáli,
alebo v komunálnom odpade, čo v praxi
spôsobovalo veľké problémy. Vedenie
mesta vyriešilo tento problém a vyšlo
občanom v čo najväčšej miere v ústrety.
Odteraz môžu použitý olej odovzdať na
prízemí v spoločnej úradovni Mestského
úradu v Čadci. Pri zadnom vchode
je umiestnená zberná nádoba na zber
použitého oleja z domácnosti.
Olej môžete priniesť v uzatvorenej
nerozbitnej nádobe, napr. PET fľaši s
označením „jedlý olej“, alebo „motorový
olej“ a vložiť do zbernej nádoby.
Menej odpadu na skládke, viac peňazí
v peňaženke
Vo štvrtok 25. 2. usporiadalo mesto
Čadca v spolupráci s firmou JRK seminár
„Všetko o kompostovaní a spracovanie
biologického odpadu“. Seminár bol
zameraný na kompostovanie biologického
odpadu zo záhrad, zvyškov zeleniny,
ovocia, lístia a pod.
Ide o veľmi jednoduchú a efektívnu
metódu, ktorá prospieva životnému
prostrediu a šetrí peniaze nás všetkých.
Dôvod je prostý. Kompostovanie je

jednou z najúčinnejších ciest, ako znížiť
množstvo komunálneho odpadu na
skládke. Na základe prieskumov bolo
zistené, že 45% odpadu vyvezeného
na skládku tvorí biologický odpad, čo
zbytočne vyťahuje z mestskej kasy nemalé
peniaze.
Keďže mestu záleží na životnom
prostredí a chce zachovať nízky poplatok
za odpad (v rámci miest Slovenska jeden
z najnižších), zakúpilo tento rok ďalších
240 kusov kompostérov, ktoré bezplatne
odovzdalo do užívania občanom, ktorí
sa na seminári formou praktickej ukážky
naučili kompostovať. V minulosti už
mesto takto rozdalo 1000 kompostérov.
Priorita mesta – nízky poplatok
O tom, že vedenie mesta sa neustále
snaží zlepšovať podmienky na separovanie,
svedčí aj skutočnosť, že Čadca ako jediná
v okrese poskytuje kompostéry bezplatne.
Vážení občania, treba si uvedomiť, že
čím viac odpadu vyseparujeme, tým
menej budeme platiť za odpad. Nový
zákon o odpadoch totiž hovorí jasnou
rečou – poplatok za odpad bude odrážať
reálne náklady na zber, zvoz a uskladnenie
odpadu na skládku. Mesto bude neustále
vytárať podmienky na čo možno najnižšiu
cenu. Miera, s akou tieto podmienky
prijmete, bude odrážať aj celkovú cenu
už v roku 2017.
(r)
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Osem poslancov zastavilo rozvoj
Matičného námestia a srdca Kýčerky
Mesto Čadca chce získať do vlastníctva
Matičné námestie. Chce ho totiž zveľadiť
a skultúrniť, vytvoriť z plochy reprezentatívne
miesto kultúrno-spoločenských akcií,
ktoré by pre domácich i cezpoľných bolo
výnimočnou lokalitou v centre mesta. Prišlo
preto s návrhom na zámenu pozemkov.
Konkrétne vymeniť plochu pod námestím
za pozemky na sídlisku Kyčerka. Týmto
krokom by „zabilo dve muchy jednou
ranou“. Získalo by nielen možnosť ovplyvniť
budúcnosť Matičného námestia a zastaviť na
ňom plánovanú výstavbu vysokopodlažnej
budovy, pritiahlo by si investora, ktorý chce
podporiť rozvoj centrálnej plochy na sídlisku
Kýčerka. To je totiž v neutešenom stave.
Ako by to malo vyzerať?
Súkromný vlastník ponúkol mestu na
sídlisku výstavbu predajne COOP Jednota
s významnými benefitmi pre obyvateľov
sídliska. Doteraz nevyužitý priestor v centre
Kýčerky – chátrajúci a nehostinný, by
sa mohol zmeniť na dôstojné námestie
spomínaného sídliska. Spolu s predajňou,
ktorá by ponúkla prácu takmer tridsiatke
ľudí, súkromník garantuje vyvolané
investície – nové parkovacie miesta, a to
nielen pred predajňou, ale i v blízkosti
domov č. 12 a 13. To ale nie je všetko. Spolu
s mestom sľúbil investor ďalšie prídavky
zvyšujúce komfortnosť bývania. Úpravu
jestvujúcich divokých plôch, výsadbu zelene,

vybudovanie peších komunikácii, osadenie
lavičiek, odpadkových košov, stojanov na
bicykle, vybudovanie priestoru pre deti,
osadenie nových prvkov informačného
systému mesta. Podľa predstaviteľov mesta
je projekt pre obyvateľov sídliska prospešný.
Osem poslancov však zámer mesta stoplo,
keď nezahlasovali za výmenu daných
pozemkov. Svojim postojom zabránili
rozvojovým projektom na Matičnom
námestí i v centre Kýčerky, myslí si
vedenie mesta Čadca. „Nerozumiem
logike konkrétnej skupiny poslancov. Dá
sa to vysvetliť jedine tým, že sú voľby.
Som presvedčený, že ak by sme neboli vo

volebnom čase, časť poslancov by necítila
potrebu sa predvádzať, za každú cenu byť
na očiach a hlasovanie by dopadlo inak,“
povedal primátor Milan Gura a zároveň
dodal, že snahy o zámenu pozemkov
sa neplánuje vzdať. „Nedopustím, aby
vzhľad Matičného námestia ohrozila
niekoľkoposchodová budova. Čadčania
si zaslúžia dôstojné reprezentačné miesto
na spoločensko- kultúrne akcie a chcú byť
naň právom hrdí pred celým Slovenskom.
Urobím preto všetko, aby som zámer
dotiahol do úspešného konca, rovnako
i projekt centra sídliska Kyčerka.“
(r)

Koľko stála rekonštrukcia verejného osvetlenia?
Ešte v roku 2015 Mesto Čadca
kompletne zrekonštruovalo
verejné osvetlenie (VO) na
území celého mesta. B ol
vymenený každý jeden svetelný
bod a nahradený modernou a
úspornou LED technológiou.
Taktiež boli vymenené všetky
elektrické rozvádzače, vymenilo
sa veľké množstvo stožiarov,
káblových vedení a krytov lámp.
Nebola vykonaná komplexná
výmena verejného osvetlenia.
Na to by mesto jednoducho
nemalo finančné prostriedky a projekt by
stál mnoho miliónov eur. Mesto uvažovalo,
ako prefinancovať projekt rekonštrukciou.
Preto išlo cestou, ktorá sa ľudovo pomenovala
PPP projekt. Odbornejšie povedané, mesto
podpísalo koncesnú zmluvu so spoločnosťou
Cofely. Táto spoločnosť kompletne
prefinancovala vykonanú rekonštrukciu.
Čadcou sa šíria fámy o hodnote
rekonštrukcie

Spoločnosť Cofely investovala financie
v objeme 2,3 milióna eur. Nekompetentní
ľudia šíria informáciu, že mesto investovalo
do rekonštrukcie 5 mil. eur. Šírenie tejto
informácie je účelové a nepravdivé. Pri
tomto tvrdení neprajníci pracujú s faktom, že
mesto zaplatí za 15 rokov spoločnosti Cofely
cca 5 mil. eur. Táto informácia je pravdivá,
avšak vytrhnutá z kontextu. V sume 5 mil.
je zahrnutá spotreba elektrickej energie,

prevádzkovanie a servis kompletného
osvetlenia.
L e n pre p orov n an i e, keby m e s to
nerekonštruovalo verejné osvetlenie, tak
by za dobu 15 rokov zaplatilo približne
rovnakú sumu a prevádzkovalo by staré
osvetlenie, ktoré už dosluhovalo. Táto suma
by pravdepodobne bola aj vyššia, nakoľko
stav starého VO bol už katastrofálny.
Keď sa robí, tak sa vyskytne aj chyba
Počas realizácie celého, veľmi náročného
projektu rekonštrukcie sa vyskytli aj
problémy. Tie sa však operatívne riešia
a postupne odstraňujú.
Rekonštrukcia bude pokračovať, projekt
získal podporu z programu MUNCEFF vo
výške 460 tisíc eur
To, že rekonštrukcia VO v našom meste je
výborný projekt, potvrdila aj skutočnosť,
že tento projekt bol podporený grantom
z programu MUNCEF. Získali sme 460 tisíc
eur a tie budú investované do rozšírenia
verejného osvetlenia v našom meste.
(r)

Mesto získalo financie pre opatrovateľky
Keď sa do rozpočtu podarí dotiahnuť čo
len euro navyše, mestská kasa sa hlbšie
nadýchne. Príjmy zo štátu na rozvoj
mesta nestačia, každé euro z iného
zdroja ako z podielových či mestských
daní, má pre mesto cenu zlata. V tomto
smere sa podaril dobr ý kúsok, keď
sme v rámci európskych zdrojov cez
Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny
uspeli v projekte na opatrovateľské služby.
Nielenže sme získali na obdobie troch
rokov nové zdroje na vykrytie miezd
pre opatrovateľky, ktoré doteraz platilo
mesto z vlastných zdrojov, ale navýšili
sa prostriedky na ďalšie posily. Rozšírila

sa tak ponuka na možnosť opatrovania v
domácom prostredí.
Dohromady je momentálne v Čadci
zamestnaných 47 osôb, z toho 21 na plný
úväzok, 15 na polovičný, čo je stav blížiaci sa
počtu štandardného domova dôchodcov. Ide
o opatrovateľky a opatrovateľov, ktorí sa
o opatrovaného starajú v jeho domácom
prostredí. Platí však, že opatrovateľ
a opatrovaný nesmú byt vo vzájomnom
príbuzenskom vzťahu a nesmú žiť v spoločnej
domácnosti. Stav zmluvných opatrovateľov
nateraz stále nie je naplnený. Mesto stále
prijíma žiadosti o prijatie do pracovného
pomeru. Mesto sa okrem týchto služieb

stará o dôchodcov aj vo vlastnom mestskom
zariadení. V budove bývalej základnej školy
na ulici A. Hlinku postavilo Viacúčelové
zariadenie pre seniorov, kde je už niekoľko
mesiacov poskytovaná starostlivosť a útočisko
niekoľkým desiatkam občanov. V budove
domova je aj veľkokapacitná jedáleň.
Ponúka služby nielen vlastným klientom,
ale i dôchodcom v rámci mesta a občanom s
nepriaznivým zdravotným stavom.
Aj na výstavbu tohto domova sa mestu
podarilo získať prostriedky mimo rozpočtu.
Náklady v hodnote 1,5 milióna eur boli
uhradené z európskych fondov.
(r)
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Čadčan

Základná škola na Rázusovej ul.
pozýva na Deň otvorených dverí
Dôležitou súčasťou života človeka je práca,
a teda aj povolanie. Voľba povolania patrí
k najvýznamnejším rozhodnutiam v živote
človeka. Úspešné vyriešenie otázky výberu
štúdia a povolania znamená, že sa žiak
rozhodne pre vzdelanie a povolanie,
v ktorom sa bude častejšie stretávať
s úspechom a uznaním. To by malo
mať aj vplyv na zvyšovanie kvality jeho
života. Je dôležité, aby si žiak vybral
školu a prácu dobre, teda informovaným
a premysleným spôsobom.
Na našej škole sa snažíme so žiakmi
v tomto smere pracovať systematicky
už od nižších ročníkov. Každoročne sa
zapájajú do technickej olympiády. Tento
školský rok našu školu reprezentovali
Martin Pokorný, Marek Prengel a Erik
Heglas. Našimi žiakmi je obľúbená aj
literárna súťaž „Moje budúce povolanie“,
ktorú organizuje CPPPaP v Čadci. Po
prvýkrát sme sa zapojili do súťaže na
Dopravnej akadémii v Žiline „Zručnosti
pre úspech“, kde nás reprezentovali Erik
Baroniak, Michal Kazár a Ján Hodoň.
Úspešný bol aj Adrián Mayer, keď pre
školu získal z Grantu pre optimistov
od Orange sumu 170 eur na obnovu
školského skleníka.
Špeciálne sa žiakom venujeme v 8.
ročníku. Vyučovací predmet Osobnostný
a sociálny rozvoj je zameraný na voľbu
povolania. V ňom sme žiakom vytvorili
priestor na to, aby sa mali možnosť bližšie
zoznámiť so strednými školami a ich
študijnými odbormi, s trhom práce, aby sa

naučili orientovať sa v rôznych odboroch
ľudskej činnosti, rôznych formách fyzickej
a duševnej práce, aby si osvojili potrebné
poznatky významné pre voľbu vlastného
profesijného zamerania a pre ďalšiu
životnú a profesijnú orientáciu, aby
sa učili zodpovednosti za svoju prácu,
úcte ku každej práci, k potrebe ďalej sa
rozvíjať. V 9. ročníku na tento predmet
nadväzujú ďalšie aktivity venujúce sa
voľbe a výberu povolania, napríklad Dni
voľby povolania, Burza stredných škôl,
ukážky praktických činností študentov
stredných škôl, exkurzie do stredných
škôl, firiem, pracovísk.
Sme radi, že sme boli vybraní do
Národného projektu „Dielne 2“, ktorý
podporuje polytechnickú výchovu na
základných školách. Žiaci našej školy
tak nebudú mať len teoretické poznatky
z oblasti sveta práce, ale prostredníctvom
tohto projektu im môžeme skvalitniť,
zatraktívniť a motivovať ich v takých
predmetoch ako sú chémia, fyzika,
biológia, technika, kde využívame nové
materiálne vybavenie, moderné metódy
a formy vzdelávania.
Tieto praktické zručnosti môžu
rozvíjať naši žiaci v pavilóne dielní.
Okrem spomínaných odborných učební
a klasických tried máme k dispozícií
aj počítačovú učebňu, multimediálnu
učebňu, študovňu a jazykové laboratórium,
v ktorom vyučujeme anglický, ruský
a nemecký jazyk.
Priaznivé prostredie pre športovanie

n a š i c h ž i a kov p onú k a š p or t ov ý
areál. Nachádza sa v ňom futbalové,
basketbalové, antukové volejbalové
ihrisko, bežecká dráha, beachvolejbalové
ihrisko a v telocvični novovybudovaná
lezecká stena.
V škole pracuje špeciálny pedagóg,
ktorého cieľom práce je špeciálna
výchovná podpora ako súčasť komplexnej
rehabilitácie žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
Sú to zámerné a cieľavedomé aktivity,
ktoré sú zamerané na dosiahnutie
kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien
u žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v ich sociálnych
zručnostiach a vzdelaní. Školský psychológ
prostredníctvom svojej konzultačnoporadenskej činnosti pomáha učiteľom,
rodičom, žiakom nájsť adekvátne postupy
vo výchovnej a vzdelávacej práci.
Na I. stupni od školského roku 2005/2006
vyučujeme s prvkami Daltonského plánu.
Našim zámerom je premeniť tradičné
vyučovanie kvalitatívne s využívaním
inovačných metód a foriem, ktoré
sme postupne zaviedli v niektorých
predmetoch aj na II. stupni našej školy.
Touto cestou Vás chceme všetkých
pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa
bude konať v našej škole 16. marca 2016.
Zároveň pozývame rodičov na zápis detí
do prvého ročníka v dňoch 5. a 6. apríla
2016. Tešíme sa na Vás.
Pedagógovia ZŠ

Vitajte medzi nami, malí Čadčania
Prvé tohtoročné privítanie detí do života sa uskutočnilo 2.
februára. Primátor mesta Milan Gura sa prihovoril rodičom
a prítomným hosťom a slávnostne privítal ich novorodené
deti do veľkej rodiny Čadčanov. Pripravený bol milý kultúrny
program v podaní detí navštevujúcich Materskú školu na
ul. F. Kráľa, ktoré pod vedením svojich učiteliek prítomným
zatancovali a zaspievali. Program svojim vystúpením obohatili
aj žiaci ZUŠ J. Potočára v Čadci. Nasledovali podpisy do
Pamätnej knihy, kde rodičia k menám svojich novorodeniatok
pridali svoje podpisy. Primátor rodičom osobne poblahoželal
k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal pamätný list,
kvet a fotoalbum. Rodičia si môžu fotografie z milej slávnosti
vyzdvihnúť v Informačnom centre v Čadci (budova Mestského
úradu, vchod zboku od kostola). Ďalšie privítanie detí do
života je naplánované na 22. marca 2016 o 10.00 a 13.00 hod.,
pozvanie príde poštou priamo rodičom. Tešíme sa na Vás.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Február 2016
Narodenie
Vanessa Kullová, Ján Nečeda, Olivia Michaela Škovierová, Michaela Čupková,
Karin Legerská, Simona Boháčová, Michal Buchcar, Natália Jarošová, Dávid
Durčák, Emma Paláriková, Sebastián Škorvánek

Sobáše

Ing. Miroslav Farkaš a Monika Habčáková, Tibor Švaňa a Zuzana Mravcová,
Dušan Duraj a Veronika Kyzeková, Daniel Sventek a Mgr. Marcela Kováčiková,
Miroslav Prívara a Jana Ondrašinová

Opustili nás
Štefan Vojtuš (86 r.), Milan Kultan (65 r.), Anna Ščuryová (64 r.), Rudolf Repka
(83 r.), Martin Miča (77 r.), Iveta Bavlšíková (55 r.), Ján Serafín (68 r.), Ing.
Ferdinand Straka (68 r.), Peter Cisárik (54 r.), Emil Sidora (81 r.), Eva Kotková
(58 r.), Boris Kuska (72 r.), František Holub (65 r.), Mária Murárová (66 r.),
Ján Grešák (73 r.).

Štatistika obyvateľov Čadce za rok 2015

Mesto Čadca malo k 31. 12. 2015 24 894 obyvateľov, z toho 12 012 mužov a 12 882
žien. Narodilo sa 229 obyvateľov, z toho 107 chlapcov a 122 dievčat. Prisťahovalo
sa 214 obyvateľov, z toho 97 mužov a 117 žien. Odsťahovalo sa 350 obyvateľov,
z toho 107 mužov a 122 žien. Navždy nás opustilo 184 občanov, z toho 89 mužov
a 95 žien. V porovnaní s rokom 2014 je trend obyvateľstva klesajúci (k 31. 12. 2014
mala Čadca 24 985 obyvateľov).
(r)

Pozývame vás na Veľkonočný koncert
Miešaného speváckeho zboru Kysuca
Veľkonočný koncert
má v našom meste
už niekoľkoročnú
tradíciu a mnohých
priaznivcov, ktorí ho
pravidelne navštevujú
a obohacujú si
pokojný pôstny čas
aj o tento výnimočný
duchovný zážitok. V tomto roku vás na
koncert pozývame v nedeľu 13. marca 2016
o 17.00 hod. do kostola sv. Bartolomeja
v Čadci. Koncert sa bude niesť pod

taktovkou dirigenta Jána Procházku (na
snímke) a vokálneho prejavu členov
Miešaného speváckeho zboru Kysuca.
V ich podaní zaznie Miserere – jedinečná
sakrálna skladba z dielne francúzskeho
hudobného skladateľa obdobia romantizmu
– Charlesa Gounoda. Sólový part na organ
zahrá Petra Bírová. Garantmi koncertu
sú Mesto Čadca, Kultúrne a informačné
centrum mesta Čadca a Rímsko-katolícka
farnosť Čadca – mesto. Vstup na koncert je
voľný. Srdečne vás pozývame.
(aš)

Otvárame jarnú plaveckú školu

(r)

Galéria Čadca pozýva na výstavu obrazov Jozefa Kollára
Galéria Čadca pozýva svojich priaznivcov
na v ýstavu obrazov popredného
slovenského maliara – krajinára –
národného umelca Jozefa Kollára (1899
– 1982). Výstava je sprístupnená od 11.
marca 2016. Ponúka 26 jedinečných
obrazov scenérií slovenskej krajiny, ale
aj obrazy kvetín a ďalšie témy. Obrazy
pochádzajú zo súkromných zbierok.
Výstava potrvá do 15. apríla. Jej garantmi
sú Mesto Čadca a Kultúrne a informačné
centrum mesta Čadca.
Do konca roka môžu obdivovať
návštevníci galérie aj diela výnimočného
umelca a človeka Milana Paštéku, ktorého
život je úzko spätý aj s našim mestom,
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drevorezby jubilujúceho Pavla Krkošku,
rodáka z Čadce, akvarely mladého
poľského maliara Adama Papke (pri
príležitosti 20. výročia spolupráce miest
Čadca a Toruń), ako aj originálne plastiky
ďalšieho vynikajúceho Kysučana –
Ondreja Zimku ml. Nezabudneme ani
na tých, ktorí radi tvoria a pripravíme
niekoľko zaujímavých výtvarných
workshopov pre mládež i dospelých.
Srdečne vás pozývame. Galéria Čadca so
sídlom v Mestskom dome (vchod zboku
od kostola) je otvorená: PO – PIA: 8.00 –
16.00 h. V prípade záujmu a pre kolektívy
aj mimo tohto času.
(r)

Kurz plávania - aktuálna
ponuka pre deti od 5 do 15 rokov
Čadčianska plaváreň a Mestský podnik
služieb ako jej prevádzkovateľ pripravili
pre mládežníkov a deti od 5 do 15 rokov
ďalší cyklus plaveckého kurzu. Dlhodobý
formát kurzu plávania sa začne 29. marca
a potrvá do 26. mája. Deväťtýždňový
výcvik v cene 49 € bude prebiehať vždy
v utorok a vo štvrtok od 16.30 do 18.00
hod. Je určený pre neplavcov, mierne

pokročilých, ale aj tých, ktorí sa chcú
zdokonaliť. Účastníci budú rozdelení
do viacerých výkonnostných skupín.
Prihlásiť a informovať sa môžete buď
priamo v pokladni alebo na čísle 0918 993
080, alebo mailom info@plavarencadca.
sk. Všetky informácie a tiež prihlášky
nájdete aj na stránke www.plavarencadca.
sk. Prihlášku stačí odovzdať v pokladni
alebo poslať mailom.
(r)

Pozvánka na Veľkonočný trh remesiel
Tradičný a medzi verejnosťou obľúbený Veľkonočný trh remesiel, ktorý pripravili
Mesto Čadca a KIC mesta Čadca, sa uskutoční v stredu 23. marca 2016 v Dome
kultúry a na Matičnom námestí v Čadci. Na jarmoku privítame mnohých
remeselníkov a drobných predajcov, prevažne s výrobkami zameranými na
tematiku jari a Veľkonočných sviatkov. Dominovať budú kraslice zdobené rôznymi
technikami (maľované, odrôtované, lepené slamou, lepené sitinou a pod.). Ďalší
remeselníci ponúknu veľkonočné aranžmány, medovníčky, pletené korbáče z
vŕbového prútia, drevené hračky a iné úžitkové výrobky z dreva, dekoratívne
výrobky z textílií, keramiku, šperky, výrobky z prútia a ďalšie. Veľkonočný trh bude
obohatený aj o ponuku medoviny a medu a ďalších lahôdok. Súčasťou podujatia
budú v dome kultúry aj tvorivé dielne pre deti. V ten istý deň si môžete v centre
mesta pozrieť tradičné ľudové zvykoslovie – krojovaný sprievod, chodenie s
bahniatkami a vynášanie a pálenie Moreny, ktoré sa spájajú so sviatkami Veľkej
noci a príchodom jari. Tento program pripravilo Kysucké múzeum v Čadci.
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