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O stretnutie s primátorom 

Milanom Gurom bol veľký záujem

Mládež z Toruňa v Čadci

Pozvánka pre občanov Poďakovanie jubilujúcim občanom
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Prváčikovia sa na školu tešia

Športovec roka mesta Čadca 2011

Voľby do Národnej rady SR
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Poďme spolu do rozprávky 
Cie!om projektu je atraktívnou 

formou nadviaza" na tradíciu DSZ 
Kysuca a podchyti" spevácke talenty 
v na#om regióne.
40. výročie založenia DFS Kelčovan

Tvorba DFS Kel$ovan je v%sledkom 
40. ro$nej dlhodobej a tvorivej práce 
s de"mi a mláde&ou regiónu Kysúc. 
Festival corale di Trento 2012 (Ta-
liansko) 

Medzinárodn% festival zborového 
spevu v talianskom meste Trento je 
ur$en% speváckym zborov%m zosku-
peniam Európy a je venovan% hudbe 
talianskych autorov a prezentácii auto-
rov z krajiny odkia! súbor pochádza. 
Mesto otvorené umelcom – umelci 
mestu 

Zámerom projektu je podpori" 
talenty ná#ho mesta - amatérskych 
hudobníkov, v%tvarníkov, tane$níkov, 

Projekty na podporu kultúrnych aktivít v roku 2012

fotografov a otvori" ich tvorbu #irokej 
verejnosti. 
Tlkot (D)uší, premiéra DDS EVA

Projekt je zameran% na tvorbu 
hudobno-tane$ného divadelného 
predstavenia.
Pasqua  Campania e Lazio (Ta-
liansko), veľkonočné koncerty 
Kysuckého komorného orchestra 
mesta Čadca

Medzinárodn% festival ve!kono$nej 
hudby v talianskych regiónoch Cam-
pania a Lazio je ur$en% komorn%m 
zoskupeniam a je tematicky venovan% 
hudbe starej neapolskej hudobnej 
#koly.
Festival V. Swieto  Mazurskiego 
Kartofl aka, účasť FS Kysučan

Mesto Szczytno na severe Po!-
skej republiky organizuje 5. festival 
Mazurskiego Karto' aka, na ktorom 
sa zú$ast(ujú domáce a zahrani$né 
súbory V4. 

Od baroka ku klasicizmu, koncerty 
KKO pre študentov a žiakov 

Cie!om projektu je priblí&i" de"om 
a mláde&i genézu v%voja hudby od 
baroka po klasicizmus.

Hore Kysucami, prezentácia kysuc-
kého folklóru s FS Kysučan

Projekt je zameran% na tvorbu no-
v%ch choreogra) í.

Mesto *adca a Kultúrne a infor-
ma$né centrum mesta *adca vstupujú 
prostredníctvom projektu Folklór bez 
hraníc ako cezhrani$n% partner mesta 
Vala#ské Mezi+i$í aj do Opera$ného 
programu cezhrani$nej spolupráce 
SR – *R 2007- 2013 (Európsky fond 
regionálneho rozvoja).

Hlavn%m cie!om projektu  je roz-
vinú" spoluprácu zapojen%ch subjek-
tov – DFS Kel$ovan (Slovensko) a FS 
Ba$a (*eská republika) prostredníc-
tvom  spolo$ensk%ch a kultúrnych 
stretnutí t%kajúcich sa predstavenia 
tradi$ného folklóru od najmen#ích 
vekov%ch kategórií.

Mgr. Viera Str#"ková
projektová mana$érka 

KIC mesta !adca

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2012

Narodenia
Luká# Tatarka, Tomá# Tatarka, Matias Bukovan, Michaela Majchráková, Nela 
Targo#ová, Simon Bogdan, Samuel Bartek, Luká# Blahuta, Tomá# Pady#ák, 
Diana Jurá#ová, Milan Mariak, Patrik Varga, Liana Kr$máriková, Branislav Kozák, 
Kristián Kafún, Diana Ha!amová, So) a Capeková, Michaela Anna Bukovanová, 
Simona Tomková

Sobá!e
Martin Grochal a Ivona ,kri(ová, Bohdan B+e&n% a Lenka Poláková

Opustili nás
,tefan Lavrovi$ (71 r.), Anna Haceková (82 r.), Anna Mravcová (48 r.), Antónia 
,udá (85 r.), Franti#ek Kras(an (66 r.), Anna Michalinová (65 r.), Peter Chreno 
(31 r.), Vincent Poni#t (62 r.), Alfréd Elischer (74 r.), Pavol Ka#uba (60 r.), -udovít 
Makara (86 r.), Ján Bele# (70 r.), ,tefánia Kubicová (84 r.), Jozef  Vojtu# (73 r.), 
Rastislav Ba#ka (40 r.), Jaroslav ,opák (43 r.), Pavol Pobijak (62 r.), Rozália Kuba!ová 
(84 r.), Mária Marijaková (91 r.), Anton Skali$an (49 r.), Milan Gábor (64 r.), Jozef  
Pajer (80 r.), Verona Durajová (84 r.)  

Kultúrne a informa"né centrum mesta #adca (KIC) podalo na Minis-
terstvo kultúry SR  v roku 2011 devä$ projektov, ktoré sú zamerané na 
podporu kultúrnych podujatí, tvorby divadeln%ch inscenácií a festivalov 
realizovan%ch v roku 2012. Jedná sa o nasledovné projekty:

� Pre"o sa tento rok nerobí klzisko 
pred Domom kultúry v #adci, ako po 
minulé roky v prípade dobr%ch pod-
mienok? V!ak studená voda nestojí 
takmer ni", nerobí to ani externá 
& rma, "i'e náklady sú minimálne. 
V "om je teda problém? 

Klzisko, ktoré bolo v minulosti pred 
Domom kultúry v *adci nesp.(alo 
technické a bezpe$nostné normy, 
a tak mohlo !ahko dôjs" k úrazu - 
z tohto dôvodu nebolo obnovené. Na 
vybudovanie nového klziska, ktoré by 
sp.(alo v#etky normy, by boli potrebné 
nemalé ) nan$né prostriedky, ktor%mi 
Mesto *adca, &ia!, nedisponuje. 
�  V akom "asovom horizonte sa 
za"ne po sprevádzkovaní malého ob-
chvatu  budova$ Námestie slobody? 

Dobudovanie Námestia slobody je 
podmienené vybudovaním malého 
obchvatu, ale aj dobudovaním distri-

bu$ného vnútromestského okruhu. 
Ur$ite hne/ po dokon$ení malé-
ho obchvatu Mesto *adca pristúpi 
k prehodnoteniu dopravného zna$enia 
a obmedzeniu dopravy a na Námestí 
slobody vytvorí re&im, v ktorom pe-
#iaci nebudú „"aha"“ za krat#í koniec. 
Úplné dobudovanie predmetného 
námestia s vytvorením pe#ej zóny 
bude v#ak mo&né a& po dobudovaní 
posledného úseku distribu$ného vn-
útromestského okruhu (prepojenie 
Ul. Slovensk%ch dobrovo!níkov a Ul. 
Palárikovej popod Kysuckú kni&nicu 
a OR PZ SR). *asové stanovenie 
termínu dobudovania Námestia slo-
body je determinované termínom 
dobudovania spomínaného úseku 
distribu$ného okruhu a to je dnes 
stanovi" ve!mi zlo&ité. Ur$ite by bolo 
najlep#ie, aby sa prepojenie Ul. Sloven-
sk%ch dobrovo!níkov a Ul. Palárikovej 

Obyvatelia mesta sa pýtajú
popod kni&nicu a OR PZ SR realizo-
valo $o najskôr. Z vlastn%ch zdrojov 
by mesto samo takúto investíciu 
nezvládlo, preto bude potrebné h!ada" 
mimorozpo$tové zdroje na realizáciu 
tohto zámeru v rámci SR a EÚ.
� Chcem sa sp%ta$, "i mesto vyvíja 
nejakú snahu s súvislosti s budo-
vaním ly'iarskeho strediska na 
Husáriku? 

Stredisko Husárik vybudovala TJ 
Lokomotíva *adca. Hotel je v súkrom-
n%ch rukách a chatu Tri kopce spolu 
s vlekom vlastní na/alej TJ Lokomotíva. 
Mesto *adca v danej lokalite nevlastní 
ni$! Podnikanie v oblasti cestovného 
ruchu je v#ade vo svete doménou sú-
kromn%ch podnikate!sk%ch subjektov. 
No a v sú$asnej ekonomickej situácii 
o to viac. Priazniv%m ekonomick%m 
prostredím na tak%to rozvoj bolo ob-
dobie pribli&ne pred 10 rokmi.

30. januára 2012 sa na Mestskom 
úrade v *adci  konalo prvé tohto-
ro$né privítanie najmlad#ích obyva-
te!ov mesta *adca.  Mami$ky pri#li 
so svojimi bábätkami naroden%mi 
po$as posledn%ch dvoch mesiacov 
uplynulého roka do obradnej siene, 
kde sa slávnostn% akt uskuto$nil. 
Z rúk primátora *adce Milana 
Guru si prevzali kvietok, pamätn% 
list, malú pozornos" a, samozrej-
me, nech%balo srde$né blaho&elanie 
i podpisovanie do pamätnej knihy. 
Uvítacia slávnos" bola spestrená mi-
l%m programom v podaní #kôlkarov 
z M, Janka Krá!a pod vedením pani 
u$ite!ky Valen$íkovej a &iakov ZU, 
Jozefa Poto$ára pod vedením Viery 
Soj$ákovej a Aleny Gavlasovej. 

Do pamätnej knihy mesta sa zapí-
sali: A. Koudelková, M. Mur$ová, S. 
Vi#(áková, E. Kufová, N. ,korvánek, 
M. Tom$iak, D. Slovjaková , A. Piala, 

T. Tlelková, M. Bele#, P. 0urniková, 
K. Strí&ová, S. Polá$ek, H. Veselka, 
T. Dejová, S. Juriga, M. Ro#tár, T. 
Ro#tárová, M. Svr$ek, S. Gali#inová, 
M. ,korvánek, M. Slivka, L. Vyhni$-
ková, L. Dideková, K. Habasová, M. 

Zborovan$ík, P. Milanová, J. Balá&ová, 
M. Vl$ková, S. Fojtík, T. Prodaj, J. Kula, 
D. Budo#, K. Kovárová, J. Petrulák, G. 
,tefáková, A. Garabíková, M. I. Am-
bru#ová, L. Korman, Z. Harciníková.

(SC)

Privítanie najmladších obyvateľov Čadce

Darček pre lyžiarov z mesta Čadca
Mesto Čadca v spolupráci so strediskom Športcentrum Oščadnica 
poskytne občanom mesta Čadca 50% - nú zľavu na celodenné 
a poldenné jazdné lístky. Lyžiari sa môžu preukázať občianskym 
preukazom, cestovným pasom a vodičským preukazom, deti do 
15 rokov preukazom poistenca. Akcia platí  od 1. januára 2012.

(r)

Srdečne vás pozývame na 

KONCERT
venovaný žiakom ZUŠ a ich rodičom

OD BAROKA KU KLASICIZMU
štvrtok 16. februára 2012 o 17.00 h 
Divadelná sála Domu kultúry v Čadci

program
Tomaso Traetta: Sinfonia in Re maggiore

Antonio Vivaldi: Concerto grosso d-mol op. 3 č. 11
Franz Josef Haydn: Koncert D dur pre klavír a orchester

účinkujú

Kysucký komorný orchester mesta Čadca
Tomáš Matis/klavír

koncertný majster
Anton Pohančeník

Vstupné pre verejnosť: 1 1  
(vstupenky v predaji v Dome kultúry v Čadci)

Garanti koncertu: Kysucký komorný orchester mesta Čadca
 Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca

***
Vzhľadom na veľmi nepriaznivé počasie v Európe a prerušenú leteckú dopravu v Taliansku 

odriekli avizovaní hostia G. Grassi, R. Orciuoli a M. Bertolini svoje účinkovanie na koncerte. 

Organizátori koncertu preto pristúpili k zmene programu a účinkujúcich.

Ďakujeme za pochopenie.

Nedvědovci budú koncertovať v Čadci
Legendárni $eskí speváci, bra-
tia Honza a Franti#ek Nedv2-
dovci, zavítajú 24. februára 
2012 do *adce. Fanú#ikovia 
sa mô&u te#i" na ich kon-
cert v Dome kultúry v *adci 
o 18.00 hod. Zaznejú popu-
lárne a ob!úbené star#ie hity 
i nové pesni$ky bratského 
dua. Vstupné na koncert je 
12 eur.


