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Pozvánka na stretnutie s primátorom
Vážení občania, som si vedomý, že nie každý z Vás má možnosť sa so
mnou osobne stretnúť na pôde Mestského úradu v Čadci, a preto prídem
ja za Vami. Stretnutie je otvorené a môžu sa ho zúčastniť všetci občania.
Som primátorom počas celého funkčného obdobia, a preto ma zaujímajú
Vaše otázky, problémy, ktoré si nielen vypočujem, ale budem sa snažiť ich
riešiť. Váš názor ma zaujíma a teším sa na stretnutie s Vami. Občerstvenie
bude zabezpečené.
Ing. Milan Gura
✗✗✗
Marcové stretnutie občanov s primátorom mesta Ing. Milanom Gurom pod názvom „Pri káve s primátorom mesta“ sa uskutoční v piatok
23. marca 2012 o 17.00 hod. v priestoroch reštaurácie „Stračia nôžka”
v Čadci – Podzávoze.

Poďakovanie Obvodnému úradu
Mesto Čadca vyslovuje poďakovanie PaedDr. Danke Jašurkovej, prednostke
Obvodného úradu v Čadci a ďalším zamestnancom úradu za poskytnutie pomoci
a súčinnosť pri riešení zložitej situácie počas odstraňovania nedávnej snehovej
kalamity a pri záchrane životov a zdravia občanov mesta Čadca a ochrane ich
majetku.

Primátor zablahoželal ženám
Členovia Jednoty dôchodcov sa
stretávajú pravidelne každý prvý
pondelok v mesiaci, aby zhodnotili
svoju činnosť v predchádzajúcom
mesiaci a dohodli sa na ďalších aktivitách. Marcové stretnutie pripadlo na
5. marec, len pár dní pred sviatkom
Medzinárodného dňa žien. Primá-

tor Čadce Milan Gura považoval
za potrebné uctiť si ženy – členky
Jednoty dôchodcov v meste Čadca
kvietkom, čokoládou a svojou prítomnosťou. Zablahoželal im k sviatku,
porozprával sa s nimi a spoločne tak
prežili príjemné chvíle.
SC
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Naše mesto poctila významná návšteva
V prvý marcový deň prijal primátor Milan Gura na
Mestskom úrade v Čadci vzácnu návštevu – náčelníka
Generálneho štábu OS SR generálmajora Petra Vojteka
a náčelníka Generálneho štábu AČR armádneho generála
Vlastimila Piceka. Naše mesto poctili svojou návštevou
z dôvodu prihraničného stretnutia náčelníkov Generálnych
štábov ozbrojených síl Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa konalo v dňoch 29. februára až 2. marca 2012
v Čadci. Čadcu si vybrali z dôvodu dobrej skúsenosti pri
organizovaní Dňa detí s OS SR v júni v minulom roku. Po
uvítaní primátorom sa presunuli do sobášnej miestnosti, kde
ich čakalo malé občerstvenie, pri ktorom viedli priateľskú
konverzáciu. Primátor sa nezabudol poďakovať za pomoc pri
prírodných katastrofách, ktoré postihli naše mesto.
SC

Osvienčim oslovil Čadcu ako partnera pre projekty
Starosta okresu Osvienčim Józef
Krawczyk inicioval stretnutie s primátorom Čadce Milanom Gurom.
Dôvodom stretnutia bol začiatok
spolupráce oboch miest pri realizácii
konkrétnych medzinárodných projektov. Dňa 24. februára 2012 navštívil
primátor Čadce spoločne s vedúcim

oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Miloslavom Šulganom
vedúcich predstaviteľov okresu Osvienčim. Výsledkom stretnutia je, že Mesto
Čadca sa stane prvým partnerom
Osvienčimu a spoločne pripravenými projektmi by sa chceli uchádzať
o finančné prostriedky z Euroregiónu

Beskydy. Prvý spoločný projekt by mal
byť realizovaný v oblasti umenia, pôjde
o stretnutie a tvorbu výtvarníkov oboch
miest a regiónov a následné výstavy obrazov. S ďalšou spoluprácou sa počíta
i v oblastiach športu a dobrovoľných
hasičských zborov.
SC

Vodohospodársky manažment v Čadci
Vzhľadom k neustále pretrvávajúcej povodňovej aktivite navštívili
mesto Čadca predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Primátor Čadce Milan Gura prijal
29. februára 2012 na Mestskom
úrade v Čadci generálneho riaditeľa
Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Daniela Kvoceru
a technicko-prevádzkového riaditeľa

Dipl. Ing. Stanislava Fialíka. Za
prítomnosti ďalších kompetentných
osôb sa zhovárali o kritickej situácii
spôsobenej ľadochodmi na rieke Kysuca a zároveň diskutovali o rôznych
formách pomoci pred hroziacim
živlom. Následne si zmapovali situáciu aj priamo v teréne na zatopením
najviac ohrozovaných lokalitách
v Čadci – Horelici a v obci Dunajov.

Slovenský vodohospodársky podnik
ponúkol Čadci pomoc vo forme
mechanizmov, vriec s pieskom či
ľudských síl. Našťastie príroda situáciu vyriešila tak, že sme túto pomoc
nemuseli využívať, nakoľko sa ľadochody uvoľnili, dali do pohybu, a tým
zabránili vybreženiu rieky a následne
zatopeniu územia.
SC

Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2012
dotácie v objeme 55 720 eur
V uplynulých mesiacoch zasadali príslušné komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci (MsZ), aby v zmysle platných VZN prerokovali doručené žiadosti o poskytnutie dotácie Mesta Čadca v oblasti sociálnej činnosti, kultúry
a športu. Návrhy komisií boli predložené na rokovanie Mestskej rade a následne aj na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. Predkladáme vám prehľad
dotácií schválených MsZ v Čadci jednotlivým subjektom na rok 2012.

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.

Do Čadce príde aj Adela a Jozef Banášovci
Pozvánka na prezentáciu hravej cvičebnice pre deti od Tatiany Sogelovej
Učiteľka prvého stupňa Základnej
školy Čadca – Podzávoz Tatiana
Sogelová odprezentuje vo štvrtok 15.
marca 2012 o 17.00 hod. v Dome kultúry v Čadci svoju vlastnú cvičebnicu
pre deti, ktorú na prelome rokov 2011
a 2012 vydalo Vydavateľstvo Príroda
pod názvom „A vznikli písmenká“.
Cvičebnica, ktorej vydanie finančne
podporilo aj Mesto Čadca, pozostáva
z dvoch pracovných zošitov a ako
doplnkovú literatúru pre 1. ročník ZŠ
ju odporúča aj Ministerstvo školstva
SR. Veselé a pre deti pôsobivé a ľahko

zapamätateľné príbehy o písmenkách,
doplnené pôvabnými kresbičkami
a obrázkami budú nepochybne užitočným pomocníkom pre pedagógov,
ktorí pracujú s malými školákmi.
Na prezentácii knihy sa ako hostia
zúčastnia aj moderátorka Adela Banášová a jej otec, spisovateľ Jozef Banáš.
V rámci programu sa predstavia aj
členovia DDS EVA, ktorý pracuje pri
KIC mesta Čadca a ZUŠ J. Potočára
v Čadci. Nenechajte si ujsť toto zaujímavé podujatie. Vstup je voľný.
(r)

Sociálna sféra (11 700 eur) : Slovenský červený kríž, územný spolok
Čadca (3 500 eur), Únia nevidiacich
a slabozrakých, základná organizácia
Čadca (100 eur), OZ Klinček, Čadca
(100 eur), Poradensko-tréningové
centrum Náruč, Čadca (100 eur), Jednota dôchodcov Slovenska, Základná
organizácia Čadca (200 eur), Slov.
zväz telesne postihnutých, Mestská
organizácia Čadca (100 eur), Diecézna
charita Žilina (10 000 eur).
Kultúra a spoločnosť (14 000 eur):
Kysucký komorný orchester (700 eur),
DDS EVA (900 eur), DS J. Palárika
(700 eur), Miešaný spevácky zbor
Kysuca (700 eur), Orchester ľudových
nástrojov mesta Čadca (700 eur), DFS
Kelčovan (1 200 eur), Detský spevácky
zbor pri KIC mesta Čadca (400 eur),
Kysucké kultúrne stredisko (Palárikova Raková 1 500 eur, Stružielka
(600 eur), Mažoretkový klub EVITA
(500 eur), Slov. zväz protifašistických
bojovníkov (300 eur), Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov
Čadca (400 eur), Miestna organizácia

Živena Čadca (300 eur), Spolok priateľov Čadce (súťaž Moja rodná Čadca
400 eur), Kysucký umelecký kolektív,
o. z. (400 eur), Miestna organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci
(činnosť speváckej skupiny 500 eur),
Ženy Kysúc, n.f. (300 eur), Základná
organizácia Slov. zväzu záhradkárov
Čadca – Milošová (výstava 200 eur),
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv.
Bartolomeja, Čadca – mesto (1 100
eur), Rímskokatolícka cirkev, Farnosť
sv. Jozefa Robotníka, Čadca – Kýčerka
(1 100 eur), Rímskokatolícka cirkev,

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie,
Čadca – Milošová (1 100 eur).
Šport (30 020 eur): Hádzanársky
klub PRATEX Čadca (2 100 eur), Mestský stolnotenisový klub CERESIT Čadca
(4 000 eur), Športový klub polície Čadca
(oddiel atletiky a biatlonu, oddiel karate
1 300 eur), TJ Slávia CAISSA Čadca
(2 400 eur), Klub Kysuckého maratónu
Čadca (3 300 eur), Telovýchovná jednota Lokomotíva Čadca (volejbalový
odd., oddiel turistiky a oddiel saní 2 300
eur), Kysucká hokejbalová únia Čadca
(800 eur), Kysucká šachová škola Čadca
(1 000 eur), Klub karate ZZO Čadca
(2 400 eur), Tenisový klub ZZO Čadca
(400 eur), Občianske združenie ŽABKA
Čadca (300 eur), BENFICA GEMM
Čadca (1 200 eur), Futbalový klub Čadca
(9 500 eur).
(r)

OZNAM
Mesto Čadca oznamuje majiteľom psov, že v nasledujúcich dňoch im bude
doručené rozhodnutie o vyrubení dane za psa na rok 2012 na základe schváleného VZN č. 108/2010 v znení neskorších dodatkov (plné znenie VZN si môžete
prečítať na internetovej stránke Mesta Čadca www.mestocadca.sk).
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia. Uvedenú daň môžete zaplatiť v pokladni Spoločnej úradovne
Mestského úradu v Čadci. Spôsob platby: v hotovosti do pokladne MsÚ Čadca,
bezhotovostným prevodom na účet Mesta Čadca číslo 7224322/0200 vedeného
vo VÚB, a.s., poštovým poukazom na číslo účtu 7224322/0200 vedeného vo
VÚB a.s.
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Stretnutie s dobrovoľníkmi zo štyroch
kontinentov a jedenástich krajín
Projekt STEPS TOWARDS CHANGE – Krokmi k zmene z dielne invenčného a produktívneho čadčianskeho
KERIC-u podporila Európska únia
v rámci Programu Mládež v akcii. Do
projektu je zapojených 9 organizácií
z Európy (Grécko, Taliansko, Turecko,
Česká republika, Poľsko, Francúzsko, Bulharsko a Slovensko), z Ázie
(Vietnam, Čína), 2 z Afriky (Uganda
a Keňa) a 3 z Latinskej Ameriky (Kostarika, Honduras a Brazília). Cieľom
projektu je podporiť dobrovoľnícku
prácu mladých ľudí na miestnej úrovni
a následne im ponúknuť možnosť
vyskúšať si dobrovoľnícku prácu v cudzine, v niektorej z krajín účastníkov
projektu.
V rámci realizácie uvedeného
projektu navštívili vo februári koordinátori dobrovoľníkov a pracovníci
neziskových organizácií z jedenástich
krajín aj Čadcu, pričom nevynechali
ani návštevu primátora mesta Čadca

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2012
Narodenia
Terézia Mihová, Timotej Varšavik, Timotej Krkoška, Michal Mozoľ, Barbora
Holazová, Laura Ligačová, Nela Luptovcová, Timotej Gavlas, Slávka Goneková,
Bruno Byrtus, Katarína Klimeková

Sobáše
Peter Kubala a Anna Michalisková

Opustili nás
Rastislav Chovanec (33 r.), Eva Gajdošíková (89 r.), František Hlava (67 r.), Emil
Michalina (75 r.), Alojz Golis (68 r.), Verona Krasňanová (79 r.), Jozef Zeleňak
(91 r.), Alojzia Ponechalová (81 r.), Jozefína Jančigová (91 r.), Jozef Škorvánek
(69 r.), Zdeno Gomola (38 r.), Štefina Slivková (87 r.), Lukáš Krištofík (25 r.), Ján
Skorčík (82 r.)
Milana Guru. Sympatických mladých
ľudí z rôznych kútov sveta prijal primátor vo veľkej zasadacej miestnosti
a zotrval s nimi v priateľskom rozhovore, ktorého témy sa týkali najmä
partnerstva európskych a svetových
miest a života mladých ľudí v Čadci.
Dobrovoľníkov sa v našom meste pá-

čilo, fascinovaní boli najmä snehom,
ktorý tu mali možnosť vidieť prvýkrát
vo svojom živote. Ako pamiatku na
toto príjemné stretnutie im primátor
odovzdal ako darček vianočné ozdoby s ručne maľovaným erbom Mesta
Čadca z VD Okrasa Čadca.
SC

Zimný pobyt pre mladých Toruńčanov sa vydaril
V rámci medzinárodných partnerských aktivít sa v Čadci a Oščadnici
v uplynulom mesiaci (19. - 25. februára 2012) uskutočnil pre skupinu
mladých chlapcov a dievčat z nášho
partnerského mesta Toruń týždňový
zimný pobyt Snow Camp spojený
s lyžiarskym výcvikom. Pobyt realizovalo Mesto Čadca ako recipročné
podujatie pre mladých za účelom
vzájomného spoznávania sa obyvateľov oboch miest. Minulý rok v lete
navštívila skupina mládeže z Čadce
mesto Toruń a zúčastnila sa letného
tábora zameraného najmä na poznávanie mesta a jeho okolia. V tomto

ČADČAN

roku sme zasa my privítali našich
priateľov. A keďže pre Toruńčanov sú
hory a zima vzácne a doma si ich veľmi
neužijú, pripravili sme pre nich zimnú
lyžovačku. Skupinu mladých tvorili
11 – 13 roční žiaci a žiačky základnej
športovej školy so zameraním na plávanie a hokej. Niektorí, najmä chlapci,
už mali prvé „krôčky“ na lyžiach za
sebou, ďalší si ich na Kysuciach vyskúšali po prvýkrát. V areáli Športcentra
v Oščadnici sa im pod vedením našich
inštruktorov darilo naozaj veľmi dobre. V závere týždňa všetci zvládli aj
náročné zjazdovky v stredisku Snow
Paradise na Veľkej Rači.

Počas pobytu sa jeho účastníci
zoznámili aj s našim mestom a jeho
históriou a pamiatkami, vyšantili sa na
mestskej plavárni, navštívili neďalekú
Žilinu a Rajeckú Lesnú, kde obdivovali
unikátny Slovenský Betlehem. Ďalší
voľný čas trávili deti pri spoločných
hrách.
Pobyt našich poľských priateľov
rámcovali aj srdečné prijatie primátorom Čadce Milanom Gurom a záverečná slávnostná večera, počas ktorej
boli všetkým účastníkom udelené
diplomy za absolvovanie lyžiarskeho
výcviku a upomienkové darčeky.
Podujatie sa po celý čas nieslo vo
vynikajúcej priateľskej atmosfére.
Deti, ako aj ich pedagógovia, boli
s pripraveným programom veľmi
spokojní, v Čadci i na Kysuciach sa im
páčilo. Spoznali ďalší kúsok sveta a my
veríme, že sa k nám opäť v budúcnosti
radi vrátia, resp. odporučia naše mesto
a kraj na návštevu svojim blízkym
a priateľom, čo je aj jedným z hlavných
cieľov každej medzinárodnej partnerskej spolupráce.
Mesto Čadca vyslovuje poďakovanie svojim partnerom a spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii pobytu.
(aš)

Tanečný dom v Čadci s rekordnou účasťou
Poslednú februárovú sobotu sa konal v priestoroch Domu kultúry v Čadci už
štvrtý tanečný dom pre verejnosť, ktorý organizovala hudobno-tanečná skupina
Kuk spolu s KIC mesta Čadca. Táto akcia prilákala do nášho mesta ľudí z celého
Slovenska, Moravy,
ale i cudzincov z Rumunska. Tancujúcich
a spievajúcich bolo
vyše 150 a každý si
našiel miesto na zábavu. V prvom bloku
výučby si účastníci
osvojili tanečné motívy z Vadičovskej
doliny pod vedením
lektorov súrodencov
Štefana a Janky Krígovskích z Kuk-u za
sprievodu vynikajúcej Ľudovej hudby spod Ľadonhory. V ďalšom bloku vyučoval čardáše z Tekova
rodený Tekovčan Mgr.art. Martin Urban, umelecký vedúci Univerzitného
folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. „Po tekovsky“ hrali muzikanti
z Kuk-u. Tanečná sála však nestíchla ani na chvíľu a po výučbe sa rozprúdila živá
zábava a rozkazovanie pred muzikami, ktoré trvalo až do rána. Každý si prišiel
na svoju nôtu, keďže často hrali až tri „bandy“ muzikantov na rôznych miestach
podujatia súčasne. Ak niekomu pieseň neodznela, môže si ju rozkázať na tom
ďalšom, v poradí piatom tanečnom dome na Kysuciach.
VS

Obyvatelia mesta sa pýtajú
Chcela by som sa opýtať kompetentných predstaviteľov Mesta Čadca,
či vedia v akom zúfalom stave je cesta
do priemyselnej zóny Podzávoz, na
ktorej si desiatky ľudí deň čo deň
ničia svoje autá? Plánuje sa s touto situáciou v najbližšej dobe niečo robiť?
Mesto Čadca by si malo uvedomiť, že
stav komunikácie vedúcej k sídlam
mnohých firiem, vrátane nadnárodnej spoločnosti Ti – Hanil Slovakia
s.r.o. vytvára mimoriadne zlý obraz
o meste. Podotýkam, že aj keď nie
som z Čadce, uvedenú komunikáciu
viackrát do mesiaca používam za
účelom obchodných stretnutí, na
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ktoré, ak sa nič nezmení, si asi najbližšie zaobstarám tank, prípadne
iné pásové vozidlo, aby som sa cez tie
obrovské diery prebojovala k mojím
obchodným partnerom.
Cesta, ktorá vedie do priemyselnej
zóny, nie je vo vlastníctve Mesta Čadca. Hoci ju chceli na vlastné náklady
dať do poriadku konatelia pôsobiacich
spoločností v priestoroch priemyselnej
zóny, vlastník tejto cesty im opravu
nepovolil.
Obyvateľom sídliska III (Mierová
ulica) už od jesene znepríjemňuje
život neupravená cesta stredom
sídliska, ktorú rozkopala firma

Sevak pri oprave vodovodu. Touto
cestou jazdia aj autá a keďže okolo
nie sú chodníky, chodci sa im musia
vyhýbať až na trávnik. Radi by sme
vedeli, kedy mesto donúti spomenutú firmu, aby cestu upravila do
pôvodného stavu ?
Firma Sevak určite zrealizuje opravu
tejto cesty do konca apríla 2012. Mesto
Čadca vyzve uvedenú firmu, aby v tomto čase zrealizovala aspoň zasypanie
rozkopanej cesty. Predĺženie týchto
prác nastalo z dôvodu, že sa správcovia
bytov nedohodli s firmou Sevak o platbe
a realizácii výkopových prác. K dohode
dospeli až koncom roka 2011.

Pozvánka na divadelné predstavenie
Priaznivcov divadla pozývame na hudobnú komédiu H. Mauricea Podfuk,
ktorá je na programe Domu kultúry v Čadci v stredu 28. marca 2012 o 18.00
hod. v podaní protagonistov Bratislavského hudobného divadla. V komédii sa
predstavia známi i začínajúci slovenskí herci Marek Majeský, Marián Labuda ml.,
Gabika Dzúriková/Dagmar Brucmayerová, Andrea Kvašňovská, Dorota Letenajová/Andrea Kulasová (rodáčka z Čadce) a Nikita Slovák. Vstupné: 10 €.
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