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Privítali sme deti narodené v prvých mesiacoch roka 2012 

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Čadci

Príďte si uctiť pamiatku padlých 

Manželia Kužmovci sa stanú čestnými občanmi Čadce

Mesto Čadca úspešné v získavaní dotácií pre rok 2012

Nominujte osobnosti Čadce pre rok 2012
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Organizácia cestovného ruchu 
Kysuce, ktorá vznikla vo februári 
2012, zdru!uje kysucké  mestá a obce 
a podnikate"ské subjekty z oblasti 
cestovného ruchu.

Obraciame sa na v#tvarníkov, gra$ -
kov a dizajnérov s v#zvou na vytvore-
nie návrhu originálneho loga Organi-
zácie cestovného ruchu Kysuce. 

V#zva sa vz%ahuje na profesionálnych 
i neprofesionálnych tvorcov v prís-
lu&nom odbore vrátane &tudentov &kôl 
so zameraním na v#tvarnú tvorbu, 
gra$ ku a design.

Obsah loga tvorí text:  Kysuce   
Návrh loga musí by% spracovan# 

digitálne a zaslan# na CD nosi'i vo 
farebnej verzii a v jednofarebnej verzii 
vo formáte JPG, vo vektorovom for-
máte a CMYK farbách. Logo musí by 
pou!ite"né na drobné predmety (pero) 
aj na ve"ké reklamné tabule. 

K zaslan#m návrhom treba pripoji% 
osobné údaje autora návrhu (meno 
a priezvisko, adresa bydliska). Návrhy 
nesp()ajúce podmienky, alebo zaslané 
po termíne uzávierky budú vylú'ené. 

Termín uzávierky zasielania návr-
hov:15. mája 2012
Návrhy zasielajte po&tou, resp. osobne 
na adresu: 
Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 *adca

Otvorená výzva Organizácie cestovného ruchu 

Kysuce výtvarníkom, grafi kom a dizajnérom
Na obálku uve+te heslo:
LOGO Kysuce 
Informácie: 041/4335 603
manazer1@rrakysuce.sk 

Zaslané návrhy posúdi odborná 
komisia. Vybran# najlep&í návrh bude 
realizovan# a jeho autor bude odme-
nen# finan'nou prémiou 500 eur. 
O v#sledkoch budú úspe&ní uchádza'i 
informovaní do dvoch t#!d)ov od 
zasadnutia komisie.
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V uplynul#ch d)och sa z úspe&ného 
koncertného pobytu v Taliansku vrá-
tili 'lenovia Kysuckého komorného 
orchestra mesta *adca. Ako nás 
informoval mana!ér orchestra Peter 
Byt'ánek, KKO prijal pozvanie na 
tradi'n# ve"kono'n# festival „Pasqua 
2012“, ktor# sa konal od 29. marca 
do 5. apríla 2012. KKO sa predstavil 
pod vedením nieko"k#ch talianskych 
dirigentov v piatich mestách (Bevag-
na, Sapri, Baronissi, Vibonati, Sapri). 
Dramaturgiu koncertov tvorili najmä 
diela talianskych hudobn#ch majstrov, 
medzi ktor#mi dominovalo dielo 
barokového skladate"a neapolskej 
&koly G. B. Pergolesiho. S ve"kou odo-
zvou sa u talianskeho publika stretli 

Kysucký komorný orchester sa vrátil z Talianska SPOLOČENSKÁ KRONIKA

marec 2012

Narodenia
Lea Mária *avajdová, Anton Bulej, Tobias ,kola, Patrícia Mazúrová, Erika Hru-
bá, Barbora Putyrová, Viktor Kubi&, Timotej Valach, Viktória Skotnická, Tomá& 
Fongus 

Sobá!e
Vladimír Skotnick# a Eva Cyprichová

Opustili nás
Rozália Sadleková (91 r.), Jozef  Klie&'ik (47 r.), Emil ,teininger (81 r.), Jozef  Fe- o 
(73 r.),  ,tefánia Kurková (80 r.), Mária Gon'árová (80 r.), Anna Horvátová (51 
r.), Jozef  Juri& (75 r.), ,tefánia Kvaková (73 r.), Al!beta Dejová (76 r.), Eva Dura-
jová (62 r.), Anton Sloboda (88 r.), Ladislav Horánsky (89 r.), ,tefan Labaj (51 r.), 
Michal Gon&'ák (77 r.).

V decembri minulého roku vstúpil 
do platnosti nov# zákon '. 91/2010 
o podpore cestovného ruchu, v kto-
rom &tát nielen definoval pojmy 
mana!mentu cestovného ruchu, ale aj 
ur'il podmienky rozvoja tejto oblasti 
v samostatn#ch regiónoch, a tak na 
celom Slovensku. Hne+ od za'iatku 
ú'innosti zákona sa v jednotliv#ch 
regiónoch – destináciach cestovného 
ruchu, aktivovali a zalo!ili oblastné 
organizácie cestovného ruchu. Sú to 
zdru!enia miest, obcí a na ich území 
pôsobiacich podnikate"ov, ktorí po-
skytujú slu!by v cestovnom ruchu, 
najmä penzióny, hotely,  re&taura'né 
zariadenia a ly!iarske vleky. Aj na&e 
obce vyu!ili túto mo!nos% a zalo!ili 
spolok s názvom Organizácia cestov-
ného ruchu Kysuce. Zakladajúcimi 
'lenmi sú Mesto *adca, Obce Makov, 
O&'adnica, Skalité a Vysoká nad Ky-
sucou a 7 podnikate"sk#ch subjektov 
z t#chto obcí: ,portcentrum O&'adni-
ca, s.r.o., Róbert Kopera RO-KO, SKI 

Organizácia cestovného ruchu Kysuce

v&ak aj skladby slovensk#ch autorov 
E. Sucho)a a M. Nováka. Sucho)ove 
„Obrázky zo Slovenska“ si podmanili 
publikum svojou osobitou melodi-
kou a temperamentom. Kysuckému 
komornému orchestru +akujeme za 

úspe&nú reprezentáciu ná&ho mesta, 
ako aj regiónu Kysúc a Slovenska 
a !eláme mu aj v +al&om období ve"a 
úspechov.

(r) Riadite"stvo Základnej umeleckej !koly J. Poto#ára
,kolská 945, *adca 022 01

o z n a m u j e,

!e zápis detí materských škôl do prípravného štúdia 

a talentové skúšky do základného štúdia (pre žiakov ZŠ, študen-

tov SŠ,VŠ) a štúdia pre dospelých

sa uskuto'nia v d)och
od 7. do 11. mája 2012 (pondelok – piatok) v #ase od 13.00 – 17.00 h
a od 11. do 15. júna 2012   (pondelok – piatok) v #ase od 13.00 – 17.00 h

K zápisu je potrebné prinies% rodn# list die%a%a.

.iakov prijímame do nasledovn#ch odborov:

hudobný 

klavír, keyboard, organ, 'embalo, akordeón, heligónka gitara, husle, viola, 
violon'elo, kontrabas, spev, zborov# spev, bicie nástroje, zobcova a prie'na 

/ auta,
zápis: ZU! J. Poto"ára, !kolská 945, #adca

tanečný

tane'ná príprava, klasick# tanec – balet, modern#, jazzov#, "udov# tanec, 
tane'ná prax, súborová práca, HIP – HOP,

zápis: pondelok – utorok: ZU! J. Poto"ára, !kolská 945, #adca
$tvrtok – piatok: Dom kultúry, Mati"né nám. 11, #adca

výtvarný

kresba, ma"ba, gra$ ka, modelovanie – tvarovanie, keramika, 
práca s rôznymi materiálmi, dekoratívna 'innos% – tvorba textiln#ch 

a bytov#ch doplnkov, &perkov, fotogra$ a,
zápis: ZU! J. Poto"ára, !kolská 945, #adca

literárno – dramatický 

prípravná dramatická v#chova, prednes poézie a prózy, 'inohra, 
dramatické a slovesné oddelenie, 

dramatické oddelenie – záujmová umelecká 'innos%
zápis: Dom kultúry, Mati"né nám. 11, #adca

Zárove) vás poz#vame v d)och 11. – 15. júna 2012
do priestorov !koly na „Dni otvorených dverí“.

Makov, s.r.o, Rudolf Jarabica DOMES, 
Ján Neumann, JAMA-GASTRO, spol. 
s.r.o, Cechospol, s.r.o. Skalité. Cie"om 
tejto organizácie je vytvori% spolo'nú 
platformu pre rozvoj cestovného 
ruchu na Kysuciach. Organizácia hos-
podári s prostriedkami získan#mi 
z 'lensk#ch vkladov svojich 'lenov 
a zo &tátnej dotácie.  Ihne+ po zalo-
!ení sa rozbehla jej 'innos%. Hlavn# 
a základn# cie", ktor# chce OCR 
Kysuce realizova% na za'iatku svojej 
'innosti je zvidite"nenie regiónu Kysu-
ce ako regiónu kde náv&tevníci nájdu 
k"ud v krásnej prírode. Na základe 
v#zvy sa mô!u v&etci profesionálni 
aj amatérski gra$ ci zú'astni% sú%a!e 
o gra$ cké stvárnenie loga turistickej 
destinácie Kysuce. Webová stránka 
www.regionkysuce.sk , facebookov# 
profil  a diskusná skupina „Región 
Kysuce“ sú u! v sú'asnosti samozrej-
mos%ou, ba a! povinnos%ou. Preto, aby 
sme mohli ná& región a 'lenov OCR 
Kysuce dobre prezentova% na v#sta-

vách a ve"trhoch cestovného ruchu 
po strednej Európe vytvoríme kvalitn# 
v#stavn# fundus, tla'ové propaga'né 
materiály, ako aj video zamerané na 
propagáciu tohoto regiónu. Hlavnou 
akciou tohto roku bude vytvorenie 
ozna'ovníkov turistick#ch krás, za-
ujímavostí a zariadení v 'lensk#ch 
obciach organizácie. Zárove) mnohé 
kultúrne pamiatky dostanú európ-
ske ozna'enie „hned#mi tabu"ami“ 
umiestnen#mi na hlavn#ch cestn#ch 
%ahoch v t#chto obciach. Podnika-
te"ské subjekty mô!u do Organizácie 
cestovného ruchu Kysuce kedyko"vek 
vstúpi% za podmienky, !e pracujú 
na území mesta alebo obce, ktorá je 
'lenom organizácie. Kysucké mestá 
a obce sa mô!u k organizácii pripoji%, 
ak s t#m bude súhlasi% ich obecné 
zastupite"stvo. 

Bli!&ie informácie: manazer1@
rrakysuce.sk. 
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Nová forma podpory cestovného ruchu na Slovensku 
– združenia obcí a podnikateľov so štátnou dotáciou

Ukáž svoj potenciál bez drogy
28. apríla 2012 organizuje Mestská polícia v spolupráci s dobrovo"níkmi 
z KERIC-u na &kolskom ihrisku Základnej &koly na ul. Rázusovej v *adci 
zábavné popoludnie pre v&etky deti, ktoré si chcú zahra% street-basketbal. 
Pripravené sú aj rôzne sú%a!e a hry. V&etk#ch ví%azov 'akajú zaujímavé ceny. 
Cie"om tejto akcie je zblí!enie deti a mláde!e s políciou, s dobrovo"níkmi z 
in#ch krajín, propagácia zdravého a bezpe'ného mesta, bez násilia, rasizmu 
a inej protispolo'enskej 'innosti. 

sr#. Mgr. Marcela Voreková

Pozvanie na podujatia v Dome kultúry v Čadci

25. apríl 2012 
o 15.00 h
M. Kuku#ín: Rysavá jalovica
Divadlo mlad#ch ,u)ava
Pohostinné predstavenie ur'ené najmä 'ad'ianskym seniorom, vstup 
vo"n# 
o 18.00 h 
Slávnostné otvorenie 45. Palárikovej Rakovej
M. Kuku#ín: NEPREBUDEN$
Divadlo Commedia Poprad

4. máj. 2012 o 19.00 h
S. %tepka: LEN TAK PRI%LI
Rado&inské naivné divadlo 

6. máj  2012 o 1.00 h
KYSUCE MAJÚ TALENT 2012
Finálov# program zábavno-sú%a!nej show. 
Hos%: TOMÁ, BEZDEDA
13. máj 2012 o 14.00 h
DE& MATIEK
Slávnostn# program v podaní FS KYSU*AN
Vstup vo"n#


