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 Chcel by som vedie! za ak"ch pod-
mienok je mo#n" v"rub stromu. Pred 
panelákom, kde b"vam, je ve$k" ihli%-
nat" strom. Jeho konáre mi zatie&ujú 
okná dvoch izieb. E'te k tomu je moja 
partnerka alergik, tak#e nemô#eme 
ani vetra!. Za odpove( (akujem.
V!rub stromu je mo"n! za ist!ch pod-
mienok. Potrebné je doru#i$ na Mestsk! 
úrad %adca písomnú "iados$ o realizáciu 
v!rubu s uvedením dôvodov, pre#o by sa 
mal v!rub realizova$, pri#om "iados$ by 
mala by$ podpísaná nadpolovi#nou vä#&i-
nou vlastníkov bytov v danom vchode. Na 
základe "iadosti bude posúden! skutkov! 
stav a následne sa rozhodne, #i sa v!rub 
realizuje, alebo nie.

 Chcel by som sa sp"ta! na lesopark 
Lány. Má sa tam naozaj stava! nové 
sídlisko, hoci sa tam nachádza jeden 
z najohrozenej'ích druhov #ivo%íchov?
Nemusíte sa obáva$, nové sídlisko sa na 

území sú#asného lesoparku Lány stava$ 
nebude. Územn! plán mesta jednozna-
#ne de' nuje plochu, na ktorej sa na-
chádza lesopark Lány ako les osobitého 
ur#enia!!! Pokia( by bol záujem zastava$ 
túto plochu, musel by by$ prekvali' kova-
n! územn! plán mesta, k #omu by bola 
potrebná vô(a vedenia a poslancov, ktorí 
sa s t!mto zámerom nestoto")ujú.

 Je pravda, #e 'portová hala Pratex 
nie je v dobrom stave? Odkia$ mesto 
zoberie na opravy, ke( je vo ) nan%ne 
zlej situácii?
Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde, 
nako(ko e&te pred samotn!m odovzda-
ním &portovej haly Pratex do vlastníctva 
Mesta %adca bolo zrealizovan!ch mno"-
stvo opráv (oprava vzduchotechniky, 
osvetlenia, dla"by ap.). Mesto v roku 
2011 neplánuje investova$ finan#né 
prostriedky do opráv &portovej haly 
Pratex.

Obyvatelia mesta sa pýtajú

P R O G R A M
8.30 h
Otvorenie D&a detí
Koncert Hudby ozbrojen"ch síl SR 
pred Mestsk"m úradom v *adci

8.45 h
Prijatie ministra obrany SR a ná#elníka 
G* OS SR primátorom %adce 

9.30
SÚ+A,NO – ZÁBAVNÉ
DOPOLUDNIE
sprevádzané statick!mi a dynamick!mi 
uká"kami vojenskej techniky 

„Vojensk! profesionál“ 

SR, ná#elníka G* OS SR, primátora 
%adce 

vrtu(níkov“ 

dujatia 

jednotlivé atrakcie 

pretekov 

9.45 h

zblízka

zbor SR

10.25 h
Detsk" folklórny súbor KEL*OVAN
folklórne pásmo Za plotom

10.50 h
 DENIS LACHO

11.15 h

lá#anie davu a Weapon handing 

11.55 h
Ma#oretky *A*ANKY 

12.10 h
Tane%n" súbor LENTILKY zo ,iliny

HLAVN- PROGRAM D.A
12.45 h

leteckej techniky, prelet vrtu(níka 

zosadnutie a nasadnutie, pa(ba na 
vrtu(ník

a hostí

zoskok v!sadkárov 

13.30 h
ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE
sprevádzané prezentáciou ozbrojen!ch 
síl a regiónu

13.30 h
Detsk" divadeln" súbor EVA
uká"ka z divadelného predstavenia 
C_est la vie...!

13.50 h

zblízka

zbor SR

14.40 h
DENIS LACHO

14.55 h
Tane%n" súbor LENTILKY

v!ch sú$a"í a v!tvarnej sú$a"e 
15.45 h
Súbor moderného scénického tanca 
JOJA
16.05 h
ZDENKA PREDNÁ
16.45 h 
Ukon%enie podujatia – vzlet a prelet 
vrtu$níka
SPRIEVODNÉ AKTIVITY

vyhraden!ch priestoroch 

SR v stane skupiny personálneho 
dopl)ovania 

grafova$ vojenskú v!zbroj, techniku 
a materiál 

elitn!ch jednotiek OS SR /#estná strá", 
vojenská polícia, prieskumné vojsko) 

zapojili do sú$a"e „Vojaci o#ami detí“ 

krí"a, prezentácia Policajného zboru 
SR, hasi#ského a záchranného zboru 
SR, Mestskej polície %adca

vinárov SR (hry, sú$a"e, vedomostné 
kvízy, za ktoré budú deti odmenené 
vecn!mi cenami, diplomami a sladk!-

sobota 

Mesto *adca a KIC mesta *adca pripravilo v spolupráci s (al'ími subjektmi 
v termíne od 28. mája do 10. júna pestr" cyklus kultúrnych, 'portov"ch, 
vzdelávacích a zábavn"ch podujatí pre deti a mláde# pod názvom Mesto 
de!om – mesto mlad"m 2011. 

1. jún
8.00 do 14.00 h
Mati!né námestie a "portoviská mesta 
De& 'portu a kultúry detí a mláde#e
8.00 – 12.00 h/Kino - Dom kultúry 
Z rozprávky do rozprávky

vo(n!
8.00 – 14.00 h/Palárikova ul., pri 
fontáne
Ma$ovaná cesta do rozprávky
12.00 h/Dom kultúry 
*arovn" svet o%ami detí - vernisá" 
v!stavy 
2. jún
17.00 h/Dom kultúry
Hudba v srdci – koncert II. ZU/ *adca 
3. jún 
15.00 h/Dom kultúry 
DJ /kola – karaoke 
3. – 5. jún
17.00 h/Kino - Dom kultúry 
Medvedík Yogi – filmové premie-
tanie
4. jún 
8.30 – 17.00 h/Futbalov# "tadión 
De& detí s ozbrojen"mi silami Sloven-
skej republiky
14. ro#ník podujatia pre deti a mláde" 
pod garanciou Ministerstva obrany SR 
5. jún
14.00 – 16.00 h/Dom kultúry 
Premiérov" de& SMST JOJA

6. jún
14.00 – 16.00 h/Dom kultúry 
Ma$ujem svoj sen 

7. jún
Matersk# klub, Dom kultúry 
De& otvoren"ch dverí v materskom 
klube
8. jún
17.00 – 18.00 h/Dom kultúry 
Zumbá%ik
9. – 10. jún
Dom kultúry 
Festival komornej hry 2011 
10. jún o 16.30 h - Galakoncert 
10. jún
14.00 h/Mati!né námestie
CAPOEIRA – v!uka tanca
Garanti a hlavní organizátori podujatí
Mesto %adca       
Kultúrne a informa#né centrum mesta 
%adca
Spoluorganizátori

v %adci, Materské centrum v %adci, Ky-

Tempo %adca
Mediálni partneri
Kysuce, MY Kysucké noviny, KTV, 

Viac informácií na k

drovová, Karolína +atková, Patrik Krko&ka, Tamara Privar#áková, Laura Manca


