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Vá!ení ob"ania, som si vedom#, !e nie ka!d# z Vás má mo!nos$ sa so 
mnou osobne stretnú$ na pôde Mestského úradu v %adci, a preto prídem 
ja za Vami. Stretnutie je otvorené a mô!u sa ho zú"astni$ v&etci ob"ania. 
Som primátorom po"as celého funk"ného obdobia, a preto ma zaujímajú 
Va&e otázky, problémy, ktoré si nielen vypo"ujem, ale budem sa sna!i$ ich 
rie&i$. Vá& názor ma zaujíma a te&ím sa na stretnutie s Vami. Ob"erstvenie 
bude zabezpe"ené. 

Ing.  Milan Gura
✗✗✗

Marcové stretnutie ob"anov s primátorom mesta Ing. Milanom Gu-
rom pod názvom „Pri káve s primátorom mesta“ sa uskuto"ní v piatok  
23. marca 2012 o 17.00 hod. v priestoroch re&taurácie „Stra"ia nô!ka” 
v %adci – Podzávoze. 

Pozvánka na stretnutie s primátorom 
V prv! marcov! de" prijal primátor Milan Gura na 

Mestskom úrade v #adci vzácnu náv$tevu – ná%elníka 
Generálneho $tábu OS SR generálmajora Petra Vojteka 
a ná%elníka Generálneho $tábu A#R armádneho generála 
Vlastimila Piceka. Na$e mesto poctili svojou náv$tevou  
z dôvodu prihrani%ného stretnutia ná%elníkov Generálnych 
$tábov ozbrojen!ch síl Slovenskej republiky a #eskej repub-
liky, ktoré sa konalo v d"och 29. februára a& 2. marca 2012 
v #adci. #adcu si vybrali z dôvodu dobrej skúsenosti pri 
organizovaní D"a detí s OS SR v júni v minulom roku. Po 
uvítaní primátorom sa presunuli do sobá$nej miestnosti, kde 
ich %akalo malé ob%erstvenie, pri ktorom viedli priate'skú 
konverzáciu. Primátor sa nezabudol po(akova) za pomoc pri 
prírodn!ch katastrofách, ktoré postihli na$e mesto. 
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Sociálna sféra (11 700 eur) : Slo-
vensk! %erven! krí&, územn! spolok 
#adca (3 500 eur), Únia nevidiacich 
a slabozrak!ch, základná organizácia 
#adca (100 eur), OZ Klin%ek, #adca 
(100 eur), Poradensko-tréningové 
centrum Náru%, #adca (100 eur), Jed-
nota dôchodcov Slovenska, Základná 
organizácia #adca (200 eur), Slov. 
zväz telesne postihnut!ch, Mestská 
organizácia #adca (100 eur), Diecézna 
charita *ilina (10 000 eur). 

Kultúra a spolo!nos" (14 000 eur): 
Kysuck! komorn! orchester (700 eur), 
DDS EVA (900 eur), DS J. Palárika 
(700 eur), Mie$an! spevácky zbor  
Kysuca (700 eur), Orchester 'udov!ch 
nástrojov mesta #adca (700 eur), DFS 
Kel%ovan (1 200 eur), Detsk! spevácky 
zbor pri KIC mesta #adca (400 eur), 
Kysucké kultúrne stredisko (Palári-
kova Raková 1 500 eur, Stru&ielka 
(600 eur), Ma&oretkov! klub EVITA 
(500 eur), Slov. zväz protifa$istick!ch 
bojovníkov (300 eur), Základná or-
ganizácia Slovenského zväzu v%elárov 
#adca (400 eur), Miestna organizácia 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2012 

dotácie v objeme 55 720 eur

Naše mesto poctila významná návšteva

U%ite'ka prvého stup"a Základnej 
$koly #adca – Podzávoz  Tatiana 
Sogelová  odprezentuje vo $tvrtok 15. 
marca 2012 o 17.00 hod. v Dome kul-
túry v #adci  svoju vlastnú cvi%ebnicu 
pre deti, ktorú na prelome rokov 2011 
a 2012 vydalo Vydavate'stvo Príroda 
pod názvom „A vznikli písmenká“. 
Cvi%ebnica, ktorej vydanie +nan%ne 
podporilo aj Mesto #adca, pozostáva 
z dvoch pracovn!ch zo$itov a ako 
doplnkovú literatúru pre 1. ro%ník Z,  
ju odporú%a aj Ministerstvo $kolstva 
SR. Veselé a pre deti pôsobivé a 'ahko 

zapamätate'né príbehy o písmenkách, 
doplnené pôvabn!mi kresbi%kami 
a obrázkami budú nepochybne u&i-
to%n!m pomocníkom pre pedagógov, 
ktorí pracujú s mal!mi $kolákmi. 
Na prezentácii knihy sa ako hostia 
zú%astnia aj moderátorka Adela Baná-
$ová a jej otec, spisovate' Jozef Baná$. 
V rámci programu sa predstavia aj 
%lenovia DDS EVA, ktor! pracuje pri 
KIC mesta #adca a ZU, J. Poto%ára 
v #adci. Nenechajte si ujs) toto zaují-
mavé podujatie. Vstup je vo'n!.

(r)

Do Čadce príde aj Adela a Jozef Banášovci

Starosta okresu Osvien%im Józef 
Krawczyk inicioval stretnutie s pri-
mátorom #adce  Milanom Gurom. 
Dôvodom stretnutia bol za%iatok 
spolupráce oboch miest pri realizácii 
konkrétnych medzinárodn!ch pro-
jektov. D"a 24. februára 2012 nav$tívil 
primátor  #adce spolo%ne s vedúcim 

Osvienčim oslovil Čadcu ako partnera pre projekty
oddelenia regionálneho rozvoja a ces-
tovného ruchu Miloslavom ,ulganom 
vedúcich predstavite'ov okresu Osvien-
%im. V!sledkom stretnutia je, &e Mesto 
#adca sa stane prv!m partnerom 
Osvien%imu a spolo%ne pripraven!-
mi projektmi by sa chceli uchádza) 
o +nan%né prostriedky z Euroregiónu 

Beskydy. Prv! spolo%n! projekt by mal 
by) realizovan! v oblasti umenia, pôjde 
o stretnutie a tvorbu v!tvarníkov oboch 
miest a regiónov a následné v!stavy  ob-
razov.  S (al$ou spoluprácou sa po%íta 
i v oblastiach $portu a dobrovo'n!ch 
hasi%sk!ch zborov.  
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Vzh'adom k neustále pretrváva-
júcej povod"ovej aktivite nav$tívili 
mesto #adca predstavitelia Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku. 
Primátor #adce Milan Gura prijal 
29. februára 2012 na Mestskom 
úrade v #adci generálneho riadite'a 
Slovenského vodohospodárske-
ho podniku Ing. Daniela Kvoceru 
a technicko-prevádzkového riadite'a 

Vodohospodársky manažment v Čadci
Dipl. Ing. Stanislava Fialíka. Za 
prítomnosti (al$ích kompetentn!ch 
osôb sa zhovárali o kritickej situácii 
spôsobenej 'adochodmi  na rieke Ky-
suca a zárove" diskutovali o rôznych 
formách pomoci pred hroziacim 
&ivlom. Následne si zmapovali situá-
ciu aj priamo v teréne na zatopením 
najviac ohrozovan!ch lokalitách 
v #adci – Horelici a v obci Dunajov. 

Slovensk! vodohospodársky podnik 
ponúkol #adci pomoc vo forme 
mechanizmov, vriec s pieskom %i 
'udsk!ch síl. Na$)astie príroda situá-
ciu vyrie$ila tak, &e sme túto pomoc 
nemuseli vyu&íva), nako'ko sa 'ado-
chody uvo'nili, dali do pohybu, a t!m 
zabránili vybre&eniu rieky a následne 
zatopeniu územia.
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*ivena #adca (300 eur), Spolok pria-
te'ov #adce (sú)a& Moja rodná #adca 
400 eur), Kysuck! umeleck! kolektív, 
o. z. (400 eur), Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska v #adci 
(%innos) speváckej skupiny 500 eur), 
*eny Kysúc, n.f. (300 eur), Základná 
organizácia Slov. zväzu záhradkárov 
#adca – Milo$ová (v!stava 200 eur),  
Rímskokatolícka cirkev, Farnos) sv. 
Bartolomeja, #adca – mesto (1 100 
eur), Rímskokatolícka cirkev, Farnos) 
sv. Jozefa Robotníka, #adca – K!%erka 
(1 100 eur), Rímskokatolícka cirkev, 

Farnos) Sedembolestnej Panny Márie, 
#adca – Milo$ová (1 100 eur).

#port (30 020 eur): Hádzanársky 
klub PRATEX #adca (2 100 eur), Mest-
sk! stolnotenisov! klub CERESIT #adca 
(4 000 eur), ,portov! klub polície #adca 
(oddiel atletiky a biatlonu, oddiel karate 
1 300 eur), TJ Slávia CAISSA #adca 
(2 400 eur), Klub Kysuckého maratónu 
#adca (3 300 eur), Telov!chovná jed-
nota Lokomotíva #adca (volejbalov! 
odd., oddiel turistiky a oddiel saní 2 300 
eur), Kysucká hokejbalová únia #adca 
(800 eur), Kysucká $achová $kola #adca 
(1 000 eur), Klub karate ZZO #adca 
(2 400 eur), Tenisov! klub ZZO #adca 
(400 eur), Ob%ianske zdru&enie *ABKA 
#adca (300 eur), BENFICA GEMM 
#adca (1 200 eur), Futbalov! klub #adca 
(9 500 eur). 

(r)

V uplynul$ch mesiacoch zasadali príslu%né komisie pri Mestskom zastupi-
te&stve v 'adci (MsZ), aby v zmysle platn$ch VZN prerokovali doru!ené (ia-
dosti o poskytnutie dotácie Mesta 'adca v oblasti sociálnej !innosti, kultúry 
a %portu. Návrhy komisií boli predlo(ené na rokovanie Mestskej rade a ná-
sledne aj na schválenie Mestskému zastupite&stvu. Predkladáme vám preh&ad 
dotácií schválen$ch MsZ v 'adci jednotliv$m subjektom na rok 2012.

Pozvánka na prezentáciu hravej cvičebnice pre deti od Tatiany Sogelovej 

Poďakovanie Obvodnému úradu

Mesto #adca vyslovuje po(akovanie PaedDr. Danke Ja$urkovej, prednostke 
Obvodného úradu v #adci a (al$ím zamestnancom úradu za poskytnutie pomoci 
a sú%innos) pri rie$ení zlo&itej situácie po%as odstra"ovania nedávnej snehovej 
kalamity a pri záchrane &ivotov a zdravia ob%anov mesta #adca a ochrane ich 
majetku.

Primátor zablahoželal ženám

  OZNAM

Mesto #adca oznamuje majite'om psov, &e v nasledujúcich d"och im bude 
doru%ené  rozhodnutie o vyrubení dane za psa na rok 2012 na základe schvále-
ného VZN %. 108/2010 v znení neskor$ích dodatkov (plné znenie VZN si mô&ete 
pre%íta) na internetovej stránke  Mesta #adca  www.mestocadca.sk). 

Vyrubená da" je splatná do 15 dní odo d"a nadobudnutia právoplatnosti  
rozhodnutia. Uvedenú da" mô&ete zaplati) v pokladni Spolo%nej úradovne  
Mestského úradu v #adci. Spôsob platby: v hotovosti  do pokladne MsÚ #adca, 
bezhotovostn!m prevodom na ú%et Mesta #adca %íslo 7224322/0200 vedeného 
vo VÚB, a.s., po$tov!m poukazom na %íslo ú%tu 7224322/0200 vedeného vo 
VÚB  a.s. 

Poďakovanie členom volebných komisií

Mesto Čadca ďakuje všetkým členom okrskových volebných 
komisií, osobitne predsedom a zapisovateľom za ich činnosť 

a bezproblémový priebeh volieb do NR SR. 

#lenovia Jednoty dôchodcov sa 
stretávajú pravidelne ka&d! prv! 
pondelok v mesiaci, aby zhodnotili 
svoju %innos) v predchádzajúcom 
mesiaci a dohodli sa na (al$ích akti-
vitách. Marcové stretnutie pripadlo na 
5. marec, len pár dní pred sviatkom 
Medzinárodného d"a &ien. Primá-

tor #adce Milan Gura pova&oval 
za potrebné ucti) si &eny – %lenky 
Jednoty dôchodcov v meste #adca 
kvietkom, %okoládou a svojou prí-
tomnos)ou. Zablaho&elal im k sviatku, 
porozprával sa s nimi a spolo%ne tak 
pre&ili príjemné chvíle.

SC
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� Chcela by som sa op!ta" kompe-
tentn!ch predstavite#ov Mesta $adca, 
%i vedia v akom zúfalom stave je cesta 
do priemyselnej zóny Podzávoz, na 
ktorej si desiatky #udí de& %o de& 
ni%ia svoje autá? Plánuje sa s touto si-
tuáciou v najbli'(ej dobe nie%o robi"? 
Mesto $adca by si malo uvedomi", 'e 
stav komunikácie vedúcej k sídlam 
mnoh!ch ) riem, vrátane nadnárod-
nej spolo%nosti Ti – Hanil Slovakia 
s.r.o. vytvára mimoriadne zl! obraz 
o meste. Podot!kam, 'e aj ke* nie 
som z $adce, uvedenú komunikáciu 
viackrát do mesiaca pou'ívam za 
ú%elom obchodn!ch stretnutí, na 

ktoré, ak sa ni% nezmení, si asi naj-
bli'(ie zaobstarám tank, prípadne 
iné pásové vozidlo, aby som sa cez tie 
obrovské diery prebojovala k mojím 
obchodn!m partnerom.

Cesta, ktorá vedie do priemyselnej 
zóny, nie je vo vlastníctve Mesta !ad-
ca. Hoci ju chceli na vlastné náklady 
da" do poriadku konatelia pôsobiacich 
spolo#ností v priestoroch priemyselnej 
zóny, vlastník tejto cesty im opravu 
nepovolil.
� Obyvate#om sídliska III (Mierová 
ulica) u' od jesene znepríjem&uje 
'ivot neupravená cesta stredom 
sídliska, ktorú rozkopala firma 

Obyvatelia mesta sa pýtajú
Sevak pri oprave vodovodu. Touto 
cestou jazdia aj autá a ke*'e okolo 
nie sú chodníky, chodci sa im musia 
vyh!ba" a' na trávnik. Radi by sme 
vedeli, kedy mesto donúti spome-
nutú ) rmu, aby cestu upravila do 
pôvodného stavu ?

Firma Sevak ur#ite zrealizuje opravu 
tejto cesty do konca apríla 2012. Mesto 
!adca vyzve uvedenú $ rmu, aby v tom-
to #ase zrealizovala aspo% zasypanie 
rozkopanej cesty. Pred&'enie t(chto 
prác nastalo z dôvodu, 'e sa správcovia 
bytov nedohodli s $ rmou Sevak o platbe 
a realizácii v(kopov(ch prác. K dohode 
dospeli a' koncom roka 2011.

Projekt STEPS TOWARDS CHAN-
GE – Krokmi k zmene z dielne inven#-
ného a produktívneho #ad#ianskeho 
KERIC-u podporila Európska únia 
v rámci Programu Mláde' v akcii. Do 
projektu je zapojen(ch 9 organizácií 
z Európy (Grécko, Taliansko, Turecko, 
!eská republika, Po)sko, Francúz-
sko, Bulharsko a Slovensko),  z Ázie 
(Vietnam, !ína), 2 z Afriky (Uganda 
a Ke%a) a 3 z Latinskej Ameriky (Kos-
tarika, Honduras a Brazília). Cie)om 
projektu je podpori" dobrovo)nícku 
prácu mlad(ch )udí na miestnej úrovni 
a následne im ponúknu" mo'nos" 
vyskú*a" si dobrovo)nícku prácu v cu-
dzine, v niektorej z krajín ú#astníkov 
projektu. 

V rámci realizácie uvedeného 
projektu nav*tívili vo februári koor-
dinátori dobrovo)níkov a pracovníci 
neziskov(ch organizácií z jedenástich 
krajín aj !adcu, pri#om nevynechali 
ani náv*tevu primátora mesta !adca 

Stretnutie s dobrovoľníkmi zo štyroch

kontinentov a jedenástich krajín

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

február 2012

Narodenia
Terézia Mihová, Timotej Var*avik, Timotej Krko*ka, Michal Mozo), Barbora 
Holazová, Laura Liga#ová, Nela Luptovcová, Timotej Gavlas, Slávka Goneková, 
Bruno Byrtus, Katarína Klimeková

Sobá(e
Peter Kubala  a  Anna Michalisková

Opustili nás
Rastislav Chovanec (33 r.), Eva Gajdo*íková (89 r.), Franti*ek Hlava (67 r.), Emil 
Michalina  (75 r.), Alojz Golis (68 r.), Verona Kras%anová (79 r.), Jozef Zele%ak 
(91 r.), Alojzia Ponechalová (81 r.), Jozefína Jan#igová (91 r.), Jozef  +korvánek 
(69 r.), Zdeno Gomola (38 r.), +te$ na Slivková (87 r.), Luká* Kri*tofík (25 r.), Ján 
Skor#ík (82 r.)  

V rámci medzinárodn(ch partner-
sk(ch aktivít sa v !adci a O*#adnici 
v uplynulom mesiaci (19. - 25. feb-
ruára 2012) uskuto#nil pre skupinu 
mlad(ch chlapcov a diev#at z ná*ho 
partnerského mesta Toru, t('d%ov( 
zimn( pobyt Snow Camp spojen( 
s ly'iarskym v(cvikom. Pobyt reali-
zovalo Mesto !adca  ako recipro#né 
podujatie pre mlad(ch za ú#elom 
vzájomného spoznávania sa obyva-
te)ov oboch miest. Minul( rok v lete 
nav*tívila skupina mláde'e z !adce 
mesto Toru, a zú#astnila sa letného 
tábora zameraného najmä na pozná-
vanie mesta a jeho okolia. V tomto 

Zimný pobyt pre mladých Toruńčanov sa vydaril

Milana Guru. Sympatick(ch mlad(ch 
)udí z rôznych kútov sveta prijal pri-
mátor vo ve)kej zasadacej miestnosti 
a zotrval s nimi v priate)skom rozho-
vore, ktorého témy sa t(kali najmä 
partnerstva európskych a svetov(ch 
miest a 'ivota mlad(ch )udí v !adci. 
Dobrovo)níkov sa v na*om meste pá-

#ilo, fascinovaní boli najmä snehom, 
ktor( tu mali mo'nos" vidie" prv(krát 
vo svojom 'ivote. Ako pamiatku na 
toto príjemné stretnutie im primátor 
odovzdal ako dar#ek  viano#né ozdo-
by s ru#ne ma)ovan(m erbom Mesta 
!adca z VD Okrasa !adca.
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Poslednú februárovú sobotu sa konal v priestoroch Domu kultúry v !adci u' 
*tvrt( tane#n( dom pre verejnos", ktor( organizovala hudobno-tane#ná skupina 
Kuk spolu s KIC mesta !adca. Táto akcia prilákala do ná*ho mesta )udí z celého 
Slovenska, Moravy, 
ale i cudzincov z Ru-
munska. Tancujúcich 
a spievajúcich bolo 
vy*e 150 a ka'd( si 
na*iel miesto na zá-
bavu. V prvom bloku 
v(u#by si ú#astníci 
osvojili tane#né mo-
tívy z Vadi#ovskej 
doliny pod vedením 
lektorov súrodencov 
+tefana a Janky Krí-
govskích z Kuk-u za 
sprievodu vynikajú-
cej -udovej hudby spod -adonhory. V .al*om bloku vyu#oval #ardá*e z Tekova 
roden( Tekov#an Mgr.art. Martin Urban, umeleck( vedúci Univerzitného 
folklórneho súboru Mlados" z Banskej Bystrice. „Po tekovsky“ hrali muzikanti 
z Kuk-u. Tane#ná sála v*ak nestíchla ani na chví)u a po v(u#be sa rozprúdila 'ivá 
zábava a rozkazovanie pred muzikami, ktoré trvalo a' do rána. Ka'd( si pri*iel 
na svoju nôtu, ke.'e #asto hrali a' tri „bandy“ muzikantov na rôznych miestach 
podujatia sú#asne. Ak niekomu piese% neodznela, mô'e si ju rozkáza" na tom 
.al*om, v poradí piatom tane#nom dome na Kysuciach.

VS

Tanečný dom v Čadci s rekordnou účasťou

Pozvánka na divadelné predstavenie

Priaznivcov divadla poz(vame na hudobnú komédiu H. Mauricea Podfuk, 
ktorá je na programe Domu kultúry v !adci v stredu 28. marca 2012 o 18.00 
hod. v podaní protagonistov Bratislavského hudobného divadla. V komédii sa 
predstavia známi i za#ínajúci slovenskí herci Marek Majesk(, Marián Labuda ml., 
Gabika Dzúriková/Dagmar Brucmayerová, Andrea Kva*%ovská, Dorota Letena-
jová/Andrea Kulasová (rodá#ka z !adce) a Nikita Slovák. Vstupné: 10 /.

roku sme zasa my privítali na*ich 
priate)ov. A ke.'e pre Toru,#anov sú 
hory a zima vzácne a doma si ich ve)mi 
neu'ijú, pripravili sme pre nich zimnú 
ly'ova#ku. Skupinu mlad(ch tvorili 
11 – 13 ro#ní 'iaci a 'ia#ky základnej 
*portovej *koly so zameraním na plá-
vanie a hokej. Niektorí, najmä chlapci, 
u' mali prvé „krô#ky“ na ly'iach za 
sebou, .al*í si ich na Kysuciach vyskú-
*ali po prv(krát. V areáli +portcentra 
v O*#adnici sa im pod vedením na*ich 
in*truktorov darilo naozaj ve)mi dob-
re. V závere t('d%a v*etci zvládli aj 
náro#né zjazdovky v stredisku Snow 
Paradise na Ve)kej Ra#i. 

Po#as pobytu sa jeho ú#astníci 
zoznámili aj s na*im mestom a jeho 
históriou a pamiatkami, vy*antili sa na 
mestskej plavárni, nav*tívili ne.alekú 
0ilinu a Rajeckú Lesnú, kde obdivovali 
unikátny Slovensk( Betlehem. 1al*í 
vo)n( #as trávili deti pri spolo#n(ch 
hrách.

Pobyt na*ich po)sk(ch priate)ov 
rámcovali aj srde#né prijatie primá-
torom !adce Milanom Gurom a záve-
re#ná slávnostná ve#era, po#as ktorej 
boli v*etk(m ú#astníkom udelené 
diplomy za absolvovanie ly'iarskeho 
v(cviku a upomienkové dar#eky.

Podujatie sa po cel( #as nieslo vo 
vynikajúcej priate)skej atmosfére. 
Deti, ako aj ich pedagógovia, boli 
s pripraven(m programom ve)mi 
spokojní, v !adci i na Kysuciach sa im 
pá#ilo. Spoznali .al*í kúsok sveta a my 
veríme, 'e sa k nám opä" v budúcnosti 
radi vrátia, resp. odporu#ia na*e mesto 
a kraj na náv*tevu svojim blízkym 
a priate)om, #o je aj jedn(m z hlavn(ch 
cie)ov ka'dej medzinárodnej partner-
skej spolupráce.

Mesto !adca vyslovuje po.akova-
nie svojim partnerom a spolupracov-
níkom, ktorí sa podie)ali na príprave 
a realizácii pobytu. 

(a#)


