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Otázka primátorovi

Mesto Čadca pre všetkých

Mesto spríjemnilo deťom prázdninové dni

Zapojte sa do domáceho kompostovania
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Návšteva z Bulharska
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Tisícky !ad"anov, ale aj náv#tev-
níkov ná#ho mesta zblízka "i z$aleka 
sa te#ili z krásneho teplého po"asia, 
ktoré sprevádzalo posledn% augustov% 
víkend patriaci u& tradi"ne Bartolo-
mejskému hodovaniu. 

O' ciálny program za"al pietnym ak-
tom a kladením vencov pri pamätníku 
SNR a slávnostn%m zasadnutím mes-
tského parlamentu, sú"as(ou ktorého 
boli odovzdanie ocenení – Ceny mesta 
!adca, Ceny primátora mesta !adca 
(pí#eme o nich na inom mieste), Ceny 
Karola Guleju a oslava 15. v%ro"ia part-
nerstva medzi mestom Toru) a !adca, 
ktor%ch sa okrem poslancov a vedúcich 
predstavite*ov mesta zú"astnili aj mno-
hí pozvaní hostia. Na znak priate*stva 
darovala !adca mestu Toru) krásne 
pozlátené drôtené srdce (autor Juraj +e-
rík) Z rúk primátora Milana Guru si ho 
prevzal zástupca prezidenta Zbigniew 
Rasielewski, ktor% na oplátku daroval 
ná#mu mestu ve*k% obraz z pravého 
toru)ského perníka. 

!adcu poctil svojou náv#tevou aj 
&ilinsk% diecézny biskup Mons. Tomá# 
Galis, ktor% spolo"ne s vdp. dekanom 
Emilom Flori#om a $al#ími k,azmi 
a diakonmi odslú&il nede*nú sv. om#u 
na námestí.

Hodový víkend v znamení 

pohody a krásneho počasia

!ad"anov pri#li pozdravi( aj Du#an 
Mikolaj a vdp. Ladislav Ostrák z Ky-
suckej kultúrnej nadácie a Juraj Blanár 
– predseda VÚC -ilina.

!ul%m a vesel%m ruchom, hudbou, 
spevom a dobrou zábavou prekypo-
valo najmä Mati"né námestie, kde 
sa odohrával hlavn% program. Ve*k% 
aplauz divákov zo&ali domáce folk-
lórne kolektívy Kel"ovan, Kysu"an 
i KUK, terchovská .a&ká muzika, 
súrodenci Hana a Petr Ulrychovci 
a tie& ú"inkujúce súbory z partner-
sk%ch miest. Dobrá nálada panovala 

aj medzi divákmi po"as nede*n%ch 
promenádnych koncertov dychoviek 
na Námestí slobody. Tento rok bol 
mimoriadny nielen "o do po"tu 
ú"inkujúcich (bolo ich viac  ne& 450), 
ale aj po"tom zú"astnen%ch remesel-
níkov a *udov%ch v%robcov (viac ne& 
80 - Mati"né námestie a $al#ie desi-
atky v centre mesta), medzi ktor%mi 
dominovali drotárski majstri. Krása 
ich tradi"n%mi spôsobmi zhotoven%ch 
v%robkov uchvátila a oslovila  ka&dého, 
kto sa zastavil pri ich stánkoch. 

Cel% program slávností s uznaním a rados(ou absolvovali aj predstavitelia a 
pozvaní hostia z partnersk%ch miest Toru) a /ywiec. Z Toru)a pricestovali pp. 
Zbigniew Rasielewski, zástupca prezidenta mesta Toru,, Danuta Zaj0c, Zbig-
niew Ernest, Krzysztof Bu1awa, Micha1 Jakubaszek, Jacek Kowalski, Tomasz 
Kruszy)ski, poslanci mesta, Andrzej Pietrowski, vedúci oddelenia propagácie, 
Zbigniew Derkowski, vedúci oddelenia kultúry a $al#í. Zo /ywca sme privíta-
li pp. Ma1gorzatu Bieszczad, zástupky,u burmistra /ywca, Bogus1awu Garda2, 
hlavnú ekonómku, Jaros1awa Gowina, zástupcu predsedu Mestskej rady, Roberta 
Br0czeka, predsedu Komisie b%vania, zdravia a sociálnej starostlivosti, Jolantu 
Gruszku, vedúcu oddelenia kultúry a informácií  . kor.a z Vala#ského Mezi3í"í 
Václavu Aubrechtovú, pracovní"ku odboru kultúry.  Vedúci delegácií sa v nede*u 
aj osobne prihovorili a pozdravili !ad"anov a vyjadrili im svoje priate*stvo a ob-
div. Pre hostí pripravilo organizátori bohat% kultúrny a spolo"ensk% program.

Ve*ké sympatie si získali aj súbory, ktoré pricestovali z partnersk%ch miest. 
Zaujali najmä mladí toru)skí hudobníci z kapely H5N1 "i malé pôvabné baletky – 
Baby Jagi, ale aj tradi"ná cimbálovka z Vala#ského Mezi3í"í a folkloristi zo súboru 
Grojcowianie zo 4ywieckého regiónu. V#etci si na otvorenom pódiu vyslú&ili 
ve*k% aplauz a uznanie po"etného publika. Nech%bali ani *udoví v%robcovia 
z Po*ska a !eskej republiky, "i kolegovia z informa"n%ch centier.

Hostia sa v !adci cítili príjemne a odniesli si mno&stvo krásnych zá&itkov z ce-
lého pobytu i vzájomn%ch stretnutí s predstavite*mi i ob"anmi ná#ho mesta.

Čadca privítala svojich poľských a českých partnerov

Festival Drôtománia, ktor% je u& 
sedem rokov sú"as(ou slávností sa 
vyzna"oval nielen prítomnos(ou mno-
h%ch majstrov – drotárov ale aj zalo-
&ením novej tradície – drôtovaním 
ve*kého srdca. Táto novinka, mediálne 
prezentovaná ako Srdce pre !adcu, 
sa stretla s ve*k%m ohlasom. Krásnu 
a náro"nú prácu akou je drôtovanie, si  
s nad#ením vyskú#alo a svoju pe"a( na 
srdci zanechalo viac ne& 120 dospel%ch 
i detsk%ch náv#tevníkov jarmoku, med-
zi nimi aj primátor Milan Gura a jeho 
man&elka, taliansky skladate* a dirigent 
Renato Valorzi, Cenou Karola Guleju 
ocenen% v%tvarník +tefan Mlich, správ-
ca KKN Du#an Mikolaj a $al#í hostia. 
Na drôtenej plastike má e#te Juraj +erík 
ve*a práce, no ke$ ju dokon"í, bude 
zdobi( interiér nového sídla informa-
"nej kancelárie a v%stavnej siene mesta 
(priestory b%valého sídla Kysuckej 
galérie v Mestskom dome).

Srdce pre Čadcu drôtovalo viac než 120 párov rúk

Vydarený tábor Mesta Čadca
pre deti v hmotnej núdzi

Mesto !adca v d,och 15. – 19.8. 2011 usporiadalo „Denn% t%&denn% tábor 
pre deti v hmotnej núdzi“.  Tábora sa zú"astnilo 26 detí z rodín v hmotnej núdzi 
v meste !adca. Pripraven% bol bohat% kultúrny, #portov% a vzdelávací program. 
Pre deti bola zabezpe"ená  celodenná strava a pitn% re&im. Nav#tívili detské ihris-
ko v Turzovke, v O#"adnici – Ra"i strávili de, na atrakciách- bobovej dráhe, "i 
trampolíne. Ve*k% zá-
&itok mali z náv#tevy 
Oravského Podzám-
ku a plavby lo$ou po 
Oravskej priehrade. 
Posledn% de, sa ve-
novali v spolupráci 
s Mestskou políciou 
rôznym sú(a&iam. Na-
jlep#í ocenení získali 
hodnotné vecné dary. 
Prvou cenou bol hor-
sk% bicykel, druhou 
a tre(ou cenou bolo 
rádio s prehráva"om. 
Tieto ceny do sú(a&í 
venovala ' rma JOKO a syn, ktorá ' nan"ne zabezpe"ila taktie& pre v#etky deti v 
tábore vaky naplnené #kolsk%mi potrebami a ob"erstvenie k sú(a&iam.

Tento projekt sa uskuto"nil aj s podporou $al#ích podnikate*sk%ch subjektov 
v meste !adca, ako sú Kysucké pekárne, ktoré denne vozili "erstvé pe"ivo pre 
v#etky deti a tie& ho "iasto"ne sponzorovali, COOP Jednota !adca, ktorá poskytla 
vody, d&úsy a sladké pe"ivo pre deti, Re#taurácia DEL Nicky pripravovala denne 
obedy za symbolickú cenu a ' nan"nou "iastkou prispeli i $al#ie ' rmy- METAL-
COM, s.r.o., BISTRO Majchrák, B.S.A.S., s.r.o., M & H Slovensko, s.r.o., EDO 
Trade, JUDr. Mozolíková A., Mgr. Mozolík M., E. STA, s.r.o.

Mesto !adca aj v mene zú"astnen%ch detí srde"ne  $akuje v#etk%m, ktorí vec-
nou alebo ' nan"nou "iastkou prispeli k vydarenému priebehu tohto projektu.  
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