
ČADČAN
    MESTSKÉ NOVINY

www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk

ROČNÍK XIV/č. 4      apríl 2018     

TP8319010/007

Postrehla som správu, že mesto ide vytvoriť cyklotrasu na Milošovej. Môžete 
mi poskytnúť viac informácií?
Mesto Čadca bolo úspešné v ďalšom medzinárodnom projekte, ktorý 
prinesie financie a napomôže zatraktívniť svetovú raritu, ktorú v našom 
meste máme. V rámci projektu prebehne rekonštrukcia cesty, zmodernizuje 
a zrekonštruuje sa Geopark Megoňky. Vytvoríme múzeum v prírode – lokálnu 
geologickú expozíciu. Na stenách interiéru budú osadené historické fotografi e 
s informáciami o nálezoch. Súčasťou tejto expozície bude aj multifunkčné 
pódium, ktoré bude slúžiť na náučno – prezentačné aktivity. Dôjde k osadeniu 
mobiliáru. No hlavnou partnerskou snahou je vybudovanie náučnej cyklotrasy, 
ktorej celková dĺžka bude 7 800 m. Na slovenskej strane v dĺžke 4 500 m (vodná 
nádrž Milošová – kameňolom Megoňky – Malé Šance). Na strane českého 
partnera 3 300 m (Motyčonka – Vřesová stráň – Velké Šance).

OTÁZKA PRIMÁTOROVI Výstavba diaľnice D3 pokračuje, obyvateľom 
domov v okolí výstavby namontujú ochranné siete  

V pondelok 30. apríla 2018 o 13.00 hod. 
sa pri pamätných tabuliach obetiam II. 
sv. vojny pred Mestským domom v Čadci 
uskutoční pietna spomienka spojená 
s kladením vencov pri príležitosti 73. výročia 
oslobodenia Čadce (1. mája 1945) a našej 
vlasti. Následne sa uskutoční aj pietny akt 
pri Pamätníku deportovaným Kysučanom 
v Parku zmierenia. Počas pietneho aktu 

Príďte si s nami uctiť 
pamiatku padlých

predstavitelia Mesta Čadca, čadčianski 
odbojári, pozvaní hostia a široká verejnosť 
vyjadria svoju úctu a poďakovanie padlým 
vojakom a občanom, ktorí položili svoje životy 
za naplnenie túžby po slobodnom a mierovom 
živote. Mesto Čadca aj touto cestou pozýva 
svojich občanov, príďte sa spoločne s nami 
pokloniť pamiatke obetí II. sv. vojny.

(r)

17 receptov, ktoré si už osemročné deti doká-
žu ukuchtiť aj samé, bez dozoru dospelých, 
zaradili  autori Anna Labajová a Peter Jurga 
do knihy Maškrty pre papkáčikov. Spolu 
s deťmi ju pokrstili počas Andersenovej noci 
v Kysuckej knižnici v Čadci. Na slávnostnú 
chvíľu dozeral krstný otec knihy, primátor 
Milan Gura, ktorý veľmi rád prijal ponuku stať 
sa patrónom publikácie.

Kniha receptov ponúka najmenším deťom 
návod, ako sa pohybovať po kuchyni a zvlád-
nuť prípravu obeda bez rodičov. Kniha ich ve-
die k samostatnosti a k zodpovednej príprave  
jedálnička tak, aby nemuseli míňať peniaze vo 
fastfoodoch a v rýchlych občerstveniach.

Medzi najobľúbenejší recept, ktorý deti radi 
pripravujú, patrí, podľa autorov knihy, vyprá-

Kysucké deti majú svoju 
knižku o maškrtách

žaný syr a hranolky. Aj keď pri samotnom 
vyprážaní musia najmenším pomôcť dospelí 
–  obaliť syr, očistiť a ostrúhať zemiaky vedia 
už samostatne druháci, tretiaci. 

Pripravovať recepty sa kysucké deti učia aj 
v rámci krúžku Maškrtníček v miestnom cen-
tre voľného času. Navštevuje ho 80 detí.  A čo 
by mohli deti pripraviť vo vlastnej réžii samé? 
Napríklad šunkovú nátierku, ovocný či zeleni-
nový šalát, cereálne guličky, kysucké polesníky, 
medovníky, ale aj ďalšie chutné jedlá, ktoré 
nájdeme v nedávno vydanej publikácii.

Kniha Maškrty pre papkáčikov vyšla v ná-
klade 400 kusov a získať ju môžete v Centre 
voľného času v Čadci (areál ZŠ J. A. Komen-
ského). Prajeme vám dobrú chuť.

(r)

Primátor Čadce Milan Gura sa v uply-
nulých dňoch zaujímal o priebeh výstavby 
diaľnice D3, najmä o jej dopad na obyva-
teľov v okolí stavby. Práce pokračujú v prí-
mestskej časti od Ševca až po Podzávoz, 
kde býva niekoľko desiatok obyvateľov, 
ktorí čelia každodennému stavebnému 
ruchu a znečisťovaniu okolia. To bol jeden 
z problémov, ktorého riešenie zaujímalo 
primátora na rokovaní s dodávateľom 
stavby. 

Problém spočíva v tom, že autá a me-
chanizmy pracujú na hranici komunikácie 
a blato neraz strieka až na steny okolitých 
domov. Radnica tlačí na to, aby autá pra-

videlne čistili, napríklad vodnou sprchou 
a aby vychádzali čistejšie na cesty. Do-
dávateľ stavby má v rámci užívania cesty 
povinnosť pravidelne sa starať o očistu 
mechanizmov, avšak nie vždy sa to darí  
k úplnej spokojnosti. 

Primátor Milan Gura:„Miestni obyva-
telia sú mnohokrát zúfalí, keď  vidia, že 
traktor ide naprázdno po ceste a nespustí 
radlicu, s ktorou by mohol oškrabať 
cestu od nánosov blata.   Dodávateľ má 
zabezpečené čistenie externými fi rmami, 
ale platí aj to, že stroj všetko nevyčistí. 
Sú úseky, kde musí jednoducho prísť 
chlap s lopatou a cestu  oškrabať, na-

príklad chodníky pre peších, ktoré sú 
plné blata.“ 

Čistota sa ale napriek všetkému, nedá 
udržať pri stavebnej činnosti na 100%, 
priznáva  Milan Gura. Preto v najkritic-
kejších úsekoch na Podzávode U Špindli 
a U Ševca radnica požaduje, aby zhotoviteľ 
zabezpečil ochranné siete pred znečiste-
ním domov. Ide o zelené ochranné plachty 
v dĺžke viac ako 500 metrov, ktoré by sa 
mali v najbližšom čase dostať k domom. 
Po ich nainštalovaní by mali byť objekty 
v okolí cesty dostatočne chránené pred 
znečistením.

(r)

Údržba, rekonštrukcia a starostlivosť 
o existujúce mestské detské ihriská, ako 
aj budovanie nových detských ihrísk je 
jednou z významných priorít mesta.

Detské ihriská na území Čadce má 
v správe Mestský podnik služieb Čadca, 
ktorý ich udržuje, stará sa o ne a v prípade 

MESTSKÉ DETSKÉ IHRISKÁ
Všetko čo robíme, robíme pre deti 

potreby opravuje poškodené prvky. 
V meste máme spolu 11 detských 

ihrísk. V tomto roku vyrastú na území 
mesta dve nové detské ihriská, a to na 
sídlisku Kýčerka oproti obchodnému 
domu Lidl a v priestoroch mestského 
kúpaliska. Komplexnou rekonštrukciou 

prejde ihrisko na ul. SNP. Výmena 
poškodených prvkov a náhrada za 
nové hracie prvky prebehne na každom 
ihrisku v správe mesta, taktiež sa 
zrealizuje dezinfekcia pieskovísk. Práce 
začnú už v najbližších dňoch. 

(r)

Úspešný celoslovenský projekt „Do 
práce na bicykli“ prichádza aj do Čadce. 
Projekt, ktorý chráni životné prostredie 
znižovaním emisií, podporuje zdravý 
životný štýl a udržateľnú mobilitu 
v mestách. Súťaž štartuje 1. mája 2018 
a bude prebiehať počas celého mesiaca, 
kedy budú súťažiaci dochádzať do práce 
na bicykli a svoje údaje o jazdách budú 
priebežne evidovať do systému. Po 
skončení sa údaje vyhodnotia a najlepší 
súťažiaci získajú ocenenia. Záujemcovia, 
ktorí sa chcú do súťaže zapojiť, musia 
vytvoriť dvoj až štvorčlenné tímy z 
rovnakej organizácie sídliacej na území 
mesta Čadca, pričom počet tímov nie je 
obmedzený. Zapojiť sa môžu aj družstvá 
študentov, ktorí budú na bicykli dochádzať 
do svojich škôl. Podmienkou je však vek 
minimálne 15 rokov. Registrácia tímov 
prebieha do 5. mája 2018.

Tohtoročná, v poradí piata celonárodná 
akcia s mottom „Odhodlaj sa zmeniť 
svoj pohľad na cestu do práce!“ bude 
propagovať výhody, ktoré so sebou 
prináša cestovanie do práce na bicykli. 
Má motivovať zamestnávateľov, aby 
vytvárali  podmienky na svojich 
pracoviskách pre zamestnancov, 
ktorí dochádzajú do práce na bicykli 
a zároveň by ich mala motivovať, aby 
namiesto motorového vozidla použili 
na dochádzanie do práce bicykel. 

Ing. Milan Gura:„Mesto Čadca 
posledné mesiace pociťuje enormnú 
preťaženosť mestských ciest, doprava 
dostáva doslova zabrať. Verím, že tým, že 
sa mesto Čadca do celoslovenskej súťaže 
prihlásilo nájde u cyklonadšencov 
podporu a dáme spoločne najavo, 
že nám záleží na životnom prostredí 
v meste, v ktorom žijeme či dochádzame 

Bicyklom do práce už aj v Čadci

za prácou. Verím, že podporu nájdem 
aj u svojich kolegov na úrade a aspoň 
štvrtky v mesiaci máj strávime cestu do 
práce aktívnym pohybom.“

Viac informácií o pravidlách a priebehu 
súťaže nájdete na webovej stránke www.
dopracenabicykli.eu.

(r)

Priaznivcom výtvarného umenia a našej 
mestskej galérie s radosťou oznamujeme, 
že Galéria Čadca si 10. mája pripomenie 
svoje 5. narodeniny. Toto malé, no dôležité 
jubileum chceme osláviť s vami, našimi 
návštevníkmi, priateľmi a podporovateľmi. 
Pripravujeme pre vás na tento deň (10. mája 
2018 o 17.00 h) nielen malú narodeninovú 

Galéria Čadca oslávi 5. narodeniny
slávnosť, ale aj vernisáž výstavy z jedinečnej 
tvorby poprednej slovenskej výtvarníčky 
Ivett Axamitovej. Už dnes vás srdečne 
pozývame.  Viac infomácií nájdete na našej 
webovej stránke.

Do 27. apríla si v galérii môžete pozrieť interak-
tívnu výstavu Krajina komiksu s podtitulom 
Plavčík a Vratko – veselý horor pre deti. 
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Odo dňa narodenia Jana Amosa 
Komenského, osobnosť ktorého je 
neodmysliteľne spätá so sviatkom 
všetkých pedagógov, uplynulo 28. 
marca 426 rokov. Jeho myšlienky sú 
stále aktuálne a jeho presvedčenie, 
že najväčšou a najvýznamnejšou 
investíciou je investícia do vzdelania, 
nadobúda práve v týchto dňoch 
mimoriadne hlboký význam. 

Už tradične pripravuje Mesto Čadca 
pri príležitosti Dňa učiteľov pre 
pedagógov mestských škôl a školských 
zariadení ako poďakovanie za ich prácu 
slávnostný program, v rámci ktorého 
si zaslúžilí učitelia preberajú ocenenia 
za svoju dlhoročnú pedagogickú 
prax, obetavosť a zásluhy o rozvoj 
školstva v Čadci. Tento sviatočný deň 
je aj peknou príležitosťou na stretnutia 
s bývalými kolegami – učiteľmi na 
dôchodku a vzájomné spomínanie 
na uplynulé školské roky, čo všetkým 
zúčastneným nepochybne veľmi dobre 
padne. 

Počas oficiálnej časti programu 
si ďakovné listy a pamätné plakety 
z rúk primátora Ing. Milana Guru 
a vedúceho oddelenia školstva, kultúry, 
mládeže a športu PaedDr. Jána Poláka 
prevzali: Dana Švábiková (pedag. prax 
35 rokov) z Materskej školy na ul. J. 
Kráľa, Veronika Podsklanová (42) 
z MŠ na ul. SNP, Mgr. Anna Dinisová 
(38) – riaditeľka ZŠ J. A. Komenského, 
Ing. Eva Gurová (26) – riaditeľka ZŠ 
s MŠ v Čadci –  Podzávoze, PhDr. 
Miroslava Habčáková Samsonová (20) 
– riaditeľka ZŠ v Čadci – Milošovej, 
Viera Cyprichová (35) zo ZŠ J. A. 
Komenského, Mgr. Anna Tomašcová 
(28) zo ZŠ s MŠ v Čadci – Podzávoze, 
Mgr. Vlastimila Helešová (31) a Mgr. 
Vlasta Prengelová (26) zo ZŠ na ul. 
Rázusovej, Ing. Jozefína Huntošová 
(20) zo ZŠ na ul. M. R. Štefánika, 
Mgr. Peter Bytčanek (33) – riaditeľ na 
Základnej umeleckej škole J. Potočára, 
Mgr. Alena Gavlasová, Dis. art (26) – 
zástupkyňa riaditeľa zo ZUŠ J. Potočára, 
Mgr. Viliam Cabuk (26) zo ZUŠ na 
ul. M. R. Štefánika, Mgr. Ján Staník 

ĎAKUJEME VÁM, UČITELIA

(21) z Centra voľného času v Čadci 
a pedagógovia na dôchodku – Mária 
Drobilová (37, pôsobila na MŠ na 
ul. Hurbanovej), Elena Vavricová 
(37, pôsobila na MŠ na ul. F. Kráľa), 
Gizela Pišteková (pôsobila na ZŠ s MŠ 
v Čadci – Podzávoze) a František 
Franek (pôsobil na ZŠ na Rázusovej 
ul.). Pani Alžbete Durajovej a p. Jozefe 
Hargašovej, ktoré pôsobili na ZŠ s MŠ 
v Čadci – Podzávoze, budú ocenenia 
odovzdané dodatočne, nakoľko sa 
slávnosti nemohli zúčastniť. Oceneným 
pedagógom srdečne blahoželáme 
a prajem veľa šťastia a úspechov ďalšej 
práci.

Na pôde mesta  je  ce lkom 13 
škôl a jedno školské zariadenie – 
z toho štyri základné školy (ul. M. 
R. Štefánika, ul. Komenského, ul. 
Rázusova, Milošová), dve základné 
školy s materskou školou (Horelica 
a Podzávoz), päť materských škôl (ul. 
J. Kráľa, ul. F. Kráľa, ul. Hurbanova, 
ul. SNP, Milošová), dve základné 
umelecké školy (ul. M. R. Štefánika, 
ul. Rázusova) a Centrum voľného 
času. Materské školy navštevuje viac 
než 700 detí, základné školy takmer 
2 000 žiakov, základné umelecké školy 
bezmála 1600 chlapcov a dievčat. 
Rôzne záujmové útvar y Centra 
voľného času v Čadci navštevuje viac 

než 2000 detí. Deťom sa na všetkých 
úrovniach škôl venuje viac než 350 
pedagógov. 

A práve všetkým týmto obetavým 
a zanieteným učiteľom a učiteľkám, 
ako aj desiatkam nepedagogických 
zamestnancov, ktorí sa zodpovedne 
starajú o správu a plynulý chod škôl, 
patrí naše poďakovanie a úcta. 

Súčasťou slávnostného popoludnia 
pre učiteľov, ktoré pripravili pracovníci 
Mesta  Č adca  a  Domu kultúr y 
v Čadci, bol aj tematický kultúrny 
program nazvaný  Pieseň  môjho 
srdca – koncert z piesňovej tvorby 
slovenského hudobného skladateľa 
Gejzu Dusíka, v rámci ktorého sa pod 
vedením Adama Laša, Iriny Školníkovej 
a Petry Pallo predstavili pedagógovia 
a žiaci Základnej umeleckej školy 
na ul. M. R. Štefánika, členovia 
Kysuckého komorného orchestra, 
seniorskej speváckej skupiny Slnečnice 
a pohostinne aj dievčatá z tanečného 
odboru ZUŠ z Kysuckého Nového 
Mesta. Autorsky program pripravili 
pedagógovia uvedenej školy Viliama 
Cabuk a Ivona Greňo. Program sa 
u publika stretol s veľkým ohlasom 
a vyslúžil si záverečné standing ovation. 
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za 
pekný a hodnotný umelecký zážitok. 

(at)

REVOLUTION TRAIN
„PREVENCE 2.0  ČADCA“

POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI A PROHLÍDKU PROTIDROGOVÉHO VLAKU

Představení úspěšného projektu česko-německé spolupráce
Revolution Train – „Prevence 2.0 – Čadca“

 
11:00 - Tisková konference, Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca

Prohlídka vlaku: 8:20 / 8:40 / 9:00  (program trvá 70minut)
Železničná stanica, Staničná ulica, 022 01 Čadca

E-mail: wich@revolutiontrain.cz • +420 739 479 255
Prosíme o potvrzení vybraného termínu prohlídky vlaku do 12. 4. 2018

Společně zvou: 

Nadační fond 
Nové Česko

Revolution 
Train

Národní 
protidrogová 

centrála SKPV PČR

www.revolutiontrain.cz
Pavel Tuma 

autor projektu

16. 4. 2018

Město Čadca Městská policie Čadca

V dňoch 23. – 27. apríla 2018 sa 
v Čadci a v Rakovej uskutoční už 
51.  ročník národnej  divadelnej 
prehliadky – Palárikova Raková. 
V súťažnej  čast i  prehl iadky sa 
predstaví aj Divadelný súbor EVA, 
ktorý  pracuje pri Dome kultúry 
v Čadci. Mladí divadelníci uvedú 
inscenáciu na motívy novely M. 
Ur b an a  Sv e d om i e  v  ré ž i i  Ev y 
Matysovej. O najcennejší vavrín 
súťažnej časti prehliadky zabojujú 
aj  divadelné ochotnícke súbor y 
z Popradu, Strečna, Medzibrodu 
a Kysuckého Nového Mesta.  Srdečne 
vás na prehliadku pozývame. Viac 
i n for m á c i í  n á j d e t e  v  b l í z kom 

51. Palárikova Raková sa blíži

čase aj na webovej stránke mesta 
a  s amost atných  programov ých 
plagátoch. Srdečne vás pozývame, 
nenechajte  s i  ujs ť  náš  tradičný 
divadelný sviatok.  

(r)

Vážené a milé mamičky, babičky, 
prababičky, srdečne vás pozývame na 
slávnostný program venovaný Dňu 
matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 
13. mája 2018 o 15.00 hod. v divadelnej 
sále Domu kultúry v Čadci. Pripravili 
sme pre vás skvelú divadelnú komédiu 
v podaní členov Divadelného súboru 
Jána Palárika, ktorý pracuje pri Dome 

POZVÁNKA na DEŇ MATIEK
kultúry v Čadci. Jej názov je Láska na 3x 
a ukrýva v sebe 3 skvelé jednoaktovky 
A. P. Čechova. Prichystali sme pre 
vás, ako to už tradične býva, aj sladký 
darček. Garantom programu je Mesto 
Čadca a Dom kultúry v Čadci. Na 
podujatie je voľný vstup a prístup naň 
má aj širšia verejnosť. 

(r)

Mesto Čadca pokračuje v tradícii 
udeľovania ocenení významným 
osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim 
na pôde mesta. Nominácie osobností, 
ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju 
celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v 
ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný 
čin, môžete posielať do 30. apríla 2018 
na adresu Mestský úrad, Námestie 
slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku 
napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. 
na e-mail: kultura@mestocadca.sk. 
K nominácii priložte odôvodnenie 
návrhu, stručný životopis navrhovanej 
osobnosti a svoje kontaktné údaje 
(meno  a  pr iezv i sko,  te l e fón , 
e-mail). Anonymné návrhy nebudú 
akceptované.                       
Oblasti pôsobenia: Veda a výskum, 
hospodárstvo a regionálny rozvoj, 

Nominujte osobnosti 

Čadce na rok 2018
zdravotníctvo, humanitná a sociálna 
činnosť, kultúra a umenie, vzdelávanie 
a práca s mládežou, verejno-prospešná 
činnosť, šport.                                                                                                                                          

Doručené nominácie  posúdi 
komisia menovaná primátorom mesta 
Milanom Gurom, zložená z poslancov 
Mestského zastupiteľstva (MsZ), 
členov komisií a ďalších prizvaných 
osobností. Členovia komisie postúpia 
vybrané návrhy vedeniu mesta, 
ktoré ich predloží na schválenie 
poslancom MsZ v Čadci. Ocenenia 
budú odovzdané v rámci slávnostného 
programu na sklonu tohto roka. Ďalšie 
informácie vám radi poskytneme na 
tel. č.: 041/430 22 44, 0905 470 381, 
MsÚ – oddelenie školstva, kultúry, 
mládeže a športu.

(r)


