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1. Letná a zimná údržba ciest

Mojou snahou bude operatívne
reagovať na požiadavky občanov. Tak-

Čo sa týka zimnej údržby po mojom

x14x1>

nástupe som apeloval na okamžité riešenie problémov, ktoré vznikli v dôsledku častých porúch vodovodu, výtoku
vody na vozovky a tvorenia náľadia.
Odstránil som v spolupráci so svojím
zástupcom viaceré nedostatky, ktoré
bránili riadnemu chodu zimnej údržby
mesta. Letná údržba začala v predstihu
čistením ciest od posypového materiálu.
Nasledovať bude oprava ciest, výtlkov
po zime.

tiež som navrhol a začal v spolupráci
s vedením mesta realizáciu intenzívnejšieho osvetlenia kritických prechodov
v meste Čadca. V prípade úspechu
podanej žiadosti o finančný príspevok
z Ministerstva vnútra SR, by sme chceli
tento projekt realizovať v čo najkratšom
čase. V prípade získania finančných
prostriedkov z eurofondov na verejné
osvetlenie, by sme sa podieľali na oprave
súčasného, alebo jeho rekonštrukcii.

2. Vyrezávanie a orezávanie
stromov

4. Zvoz TKO a separovaný zber

Dbal som osobne na to, aby podľa
možnosti všetky oprávnené požiadavky
obyvateľov boli splnené a stromy, ktoré
je možné a robia občanom problémy,
boli buď odstránené alebo orezané.

3. Verejné osvetlenie

Zabezpečiť zvoz TKO v plnom rozsahu a dbať na dozber odpadkov a čistotu
v okolí zberných nádob. Separovaný
zber a jeho dotrieďovanie bolo po mojom nástupe na hranici únosnosti, čo
sa týka kapacít hál, a to hlavne haly na
Horelici, kde sa triedia plasty. Museli
sme pristúpiť na dočasne dvojsmennú
prevádzku a hneď sme začali hľadať
vhodnejšie priestory, do ktorých by
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V prvom rade by som chcel pokračovať v tom, čo je z môjho pohľadu
správne nasmerované. Tým je postupné
vybudovanie a presťahovanie podniku
do priestorov priemyselného parku. Má
to ale jeden zásadný problém a tým sú
peniaze. Finančná situácia Mesta Čadca
a tým aj príspevkových organizácií nie
je dobrá. O všetkom hovorí tohtoročný
rozpočet Mestského podniku služieb.
Iba pre porovnanie je o 33% nižší ako
tomu bolo v roku 2010. Z minulého
roka ostalo viac ako 111.000 € neuhradených faktúr a ďalšie dlhy za nedokončené stavebné práce. Je divné, že ich
realizácia začala až koncom novembra,
kedy bolo jasné, že mesto, a tým aj MPS,
nemá na ich finančné krytie prostriedky. Aj napriek tomu je mojím cieľom,
aby MPS plnil svoje úlohy, pre ktoré bol
zriadený čo najlepšie a v čo najväčšom
rozsahu. Chcem, aby boli pridelené
financie čo najefektívnejšie využívané.
Zároveň by som sa vyjadril k niektorým
činnostiam, ktoré MPS zabezpečuje pre
obyvateľov Čadce:
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Za bývalého vedenia bola zrušená
ZŠ A. Hlinku v Čadci. Väčšina detí
prestúpilo na ZŠ M.R.Štefánika.
Preto veľa detí, ktoré chodia do
školy z okolia centra mesta, napr. ul.
Kukučínová, Podbrežie, Pribinová,
A. Hlinku a iné, prechádzajú cez
cestu z ulice Podbrežie cez Kysuckú
cestu. Je to logické, predsa to je
najbližšia cesta. Nepochopiteľné je,
že tu je povolená rýchlosť 70km/h!
Prosím, je možnosť tam zariadiť, aby
tam bola znížená rýchlosť a vybudovaný prechod pre chodcov?
Žiadali sme to už predchádzajúce
vedenie, ale nemalo záujem o zdravie a bezpečnosť našich detí. Vždy

odpovedalo, že to je v kompetencii
SSC a že deti majú chodiť až na
prechod ku BILLE. Prosím, urobte
to pre naše deti.
Mesto sa už pokúšalo riešiť túto
nepriaznivú situáciu. Písomnými požiadavkami sme apelovali na získanie
oficiálneho povolenia na prechod pre
chodcov. Týmto požiadavkám však nebolo vyhovené ani zo strany Krajského
dopravného inšpektorátu, ani zo strany
Správcu cesty I/XI. V tomto čase sme sa
rozhodli opäť pristúpiť k riešeniu tohto
naliehavého problému. Budúci týždeň sa
uskutočnia pracovné rokovania za účasti
správcu cesty a dopravného inšpektora.
Určite sa budeme snažiť pristúpiť na
opatrenia, akými sú napríklad zníženie
maximálnej povolenej rýchlosti, či namontovanie meračov rýchlosti (ktoré sa
už v Čadci umiestňujú). Po pracovných
rokovaniach očakávame urýchlené doriešenie situácie, nakoľko bezpečnosť detí
je pre nás mimoriadne dôležitá.
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Chcel by som sa Vás opýtať či by nebolo možné vyhlásiť nejakú anketu,
v ktorej by ste sa opýtali ľudu či by ne-

mali záujem o optickú sieť. V Čadci na
Kýčerke toto pripojenie nie je možné,
čo je škoda.
Ankety plánujeme spustiť na oficiálnej stránke mesta a určite ich obsahom
môže byť aj táto podnetná téma.
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Chcem sa opýtať, kto v súčasnosti zodpovedá za tvorbu a články v mestských
novinách Čadčan? Ktoré oddelenie
dáva Čadčan dokopy a kto je osobne
zodpovedný za vzhľad a výber článkov
a fotky?
V súčasnosti za články v mestských
novinách Čadčan zodpovedajú Oddelenie kultúry a MV MsÚ (rovnako ako to
bolo po iné roky) a poradca primátora
pre styk s médiami. Články sumarizuje
spomínané oddelenie, ktoré má spolu
s poradcom značnú mieru zodpovednosti pri výbere článkov a fotografií.
Celkový vzhľad a grafický vizuál novín Čadčan už rieši daný týždenník,
v ktorom vychádza (napríklad si môžete všimnúť, že noviny Čadčan majú
značne odlišný vzhľad v Kysuciach
a v Kysuckých novinách - MY)
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zber plastov, papiera, skla a biologicky
rozložiteľných odpadov. Mesto plánuje
zberné nádoby na plasty a papier umiestniť k bytovým domom, ktoré požiadali
o výmenu nádob z dôvodu poškodenia
alebo nedostatočného počtu. Postupne
chce Mesto Čadca rozšíriť existujúci
separovaný zber komunálnych odpadov
o zber biologicky rozložiteľných odpadov.
V 1. etape plánuje začať zber biologicky
rozložiteľného odpadu pri rodinných
domoch do plastových biokompostérov, ktoré budú bezplatne poskytnuté
občanom vykonávajúcim domáce kompostovanie. Prideleniu biokompostérov
bude predchádzať prednáška odborníkov
s názornými ukážkami, o ktorej budeme
občanov včas informovať.
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Mesta Čadca „Integrované riešenie
nakladania s komunálnymi odpadmi
v meste Čadca“. Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie
v rámci Operačného programu životné
prostredie. Zberné nádoby sú určené na
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Mesto Čadca získalo do majetku 2 816
kusov zberných nádob a 300 000 ks
LDPE vriec pre jednotlivé komodity
separovaného zberu. Zberné nádoby
a vrecia boli získané verejným obstarávaním v rámci schváleného projektu
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Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca vás pozýva na reprezentačný program vynikajúceho slovenského orchestra Cigánski diabli, ktorý sa uskutoční
v Dome kultúry v Čadci 14. apríla o 18.00 hod. Vstupné: 10 €.
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Mesto Čadca a KIC Čadca pripravuje tradičný Veľkonočný trh remesiel spojený
s predajom a predvádzaným výroby remeselných produktov, ako sú kraslice,
medovníčky, veľkonočná dekoratívna výzdoba, výrobky z drôtu, textílií a pod.
V ponuke bude aj med, medovina a ďalšie úžitkové predmety. Trh sa uskutoční
v nedeľu 17. apríla 2011 od 7.30 do 15.00 hod. na Námestí Slobody pred budovou
Mestského úradu v Čadci.
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Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Mesto Čadca a Obec Raková srdečne pozývajú na divadelné predstavenia a sprievodné podujatia 44. ročníka Palárikovej
Rakovej – národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov
s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa uskutoční
v termíne 27. apríla – 1. mája 2011. Podrobný program nájdete v blízkom čase
aj na stránke www.mestocadca.sk.
sme presťahovali aj prevádzku z haly
na triedenie papiera. Tieto priestory
sú neustále v paľbe kritiky občanov
pre neporiadok. Sťažnosti sú z môjho
pohľadu oprávnené. Tento problém
občanov sme sa podujali riešiť a aj sme
vyriešili. Prevádzky budú presťahované pod jednu strechu, podotýkam, za
nižšie mesačné nájomné. Z vyskladňovaním papiera začíname 11. 4. 2011
a do mesiaca by sme mali daný priestor
odovzdať majiteľovi.

5. Údržba miestnej zelene

Týka sa hlavne kosenia verejných
priestranstiev. VZN nás zaväzuje kosiť
3x do roka. Príspevok na danú činnosť
je veľmi nízky a bude ťažké bez jeho navýšenia túto úlohu splniť, ale pokúsime
sa, aby boli občania spokojní.

6. Správa cintorínov

Mesto má v správe štyri cintoríny.
Našou snahou bude oprava poškodeného oplotenia na hlavnom cintoríne
a Horelici. Postupne chceme dokončiť
Dom smútku na Horelici. Taktiež som
zabezpečil, aby oprávnenie na správu
cintorínov mali dve osoby. Odborný
kurz v týchto dňoch absolvoval súčasný

správca cintorínov.

7. Čo sa týka ostaných úloh, ktoré
plníme pre občanov mesta je mojou

prioritou, aby sme pružne reagovali na
ich požiadavky a podľa možnosti im
vychádzali v ústrety.
Na záver by som chcel ešte predostrieť pár ďalších nápadov, ktoré sa
budem snažiť v spolupráci s vedením
mesta presadiť.
Chceli by sme inštalovať na stĺpy
verejného osvetlenia v centre mesta
kvetinovú výzdobu. Taktiež si viacerí
občania iste všimli, že sme nainštalovali
elektronický radar pri nemocnici. Chceme podobné umiestniť aj pod Žarcom
a na Podzávoze a miesta, kde často
dochádza k smrteľným dopravným
nehodám a aspoň takto dbať o zvýšenie
bezpečnosti chodcov. Taktiež máme
v pláne zabezpečiť vyčistenie verejných
priestranstiev na sídliskách od psích
výkalov a iných drobných nečistôt.
Plánov a nápadov je veľa a ja pevne verím, že sa nám podarí realizovať aspoň
niektoré z nich.
Ing. Peter Lariš
riaditeľ MPS Čadca
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