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 O opätovnom sprevádzkovaní !kol-
skej jedálne v Z" na #arci sme dostali 
ve$a s$ubov od b%valého primátora, 
ktoré sa &ia$ nenaplnili. Chcem sa in-
formova', (i sa sú(asné vedenie  bude 
zaobera' t%mto problémom?
Mesto !adca plánuje opätovné zarade-
nie "kolskej jedálne Z" M. R. "tefáni-
ka do siete. Vysoké náklady potrebné na 
jej rekon#trukciu nám to v#ak v tomto 
rozpo$tovom roku bohu%ia& neumo%-
nili. Otázkou "J Z" M. R. "tefánika sa 
zaoberala aj Mestská rada, kde priaz-

niv' postoj k tejto problematike vyja-
dril aj primátor Milana Gura. Vedúci 
oddelenia #kolstva, mláde%e a #portu 
Marián Fúrik sa zaviazal presadi(, aby 
sa ) nan$né prostriedky na rekon#truk-
ciu a vybavenie #kolskej jedálne objavili 
u% v budúcoro$nom rozpo$te.

 Pre!iel nejak% (as, preto som zve-
dav% ako sa postúpilo oh$adom mojej 
po&iadavky zabezpe(enia prechodu 
pre chodcov z ulice Podbre&ie cez 
Kysuckú cestu. Ako dopadli pracov-
né rokovania za ú(asti správcu cesty 

Obyvatelia mesta sa p!tajú
a dopravného in!pektora? Svitá na 
lep!iu bezpe(nos' na!ich detí? Zní-
&enie r%chlosti to nevyrie!i, treba tu 
prechod.
Rokovanie so #etrením v uvedenej 
lokalite so zástupcami KDI v *iline 
a majetkového správcu SSC IVSC v *i-
line sa uskuto$nilo 19. 4. 2001. V'sledok 
je pote#ite&n', preto%e sme úspe#ne pre-
sadili variant o) ciálneho prechodu pre 
chodcov s technick'mi podmienkami 
(zabezpe$enie postrann'ch zábran). Po 
obdr%aní písomného stanoviska KDI 
a SSC IVSC Mesto po%iada Krajsk' úrad 
pre dopravu a pozemné komunikácie 
v *iline o ur$enie dopravného zna$enia 
a následne zabezpe$í jeho realizáciu.

 Ke)&e mám záujem trocha zve$adi' 
okolie ná!ho paneláka, chcela by 
som sa vás op%ta', (i by bolo mo&né 
od Mesta získa' sadeni(ky nejak%ch 
strom(ekov, popr. nejak%ch kveti-
niek, alebo Mesto na tento ú(el ne-
prispieva a obyvatelia si musia túto 
okrasu zabezpe(i' sami na vlastné 
náklady.
Mesto !adca v sú$asnosti obyvate&om 
bytov'ch domov sadenice drevín a 
kvetov neposkytuje, preto%e mu to 
neumo%+ujú jeho ) nan$né mo%nosti 
a celková finan$ná situácia Mesta. 
V prípade, %e v budúcnosti Mesto 
!adca pristúpi k takejto spolupráci 
s ob$anmi, budete s touto mo%nos(ou 
v$as oboznámená.

(r)

Od piatka 30. apríla 2011 sa na Ma-
ti$nom námestí pred Domom kultúry 
v !adci uskuto$nili vysielania %iv'ch 
prenosov hokejov'ch zápasov sloven-
skej reprezentácie prostredníctvom 
ve&koplo#nej projekcie. Na#ich hoke-
jistov pri#lo povzbudi( ve&ké mno%stvo 
hokejov'ch priaznivcov. V dave roz-
vá#nen'ch fanú#ikov nech'bali typic-
ké povzbudzovacie rekvizity - dresy, 
zástavy, trúbky, rapká$e, farby na tvár 
a iné. Zadarmo sa podávala $apovaná 
kofola, ktorú venoval primátor !adce 
Milan Gura. Na námestí vládla vyni-
kajúca atmosféra, v#etci fanú#ikovia 
odu#evnene povzbudzovali na#ich 
chlapcov po$as zápasov a cez prestávky 
sa zabávali v pripraven'ch sú(a%iach. 

V meste !adca tak mohli obyvatelia  po 
prv'krát spolo$ne pre%i( pravú hokejo-
vú atmosféru. Dr%me na#im hokejistom 

palce, aby sme si takúto atmosféru 
mohli vychutnáva( $o najdlh#ie.

(sc)

Riadite&stvo Základnej umeleckej #koly Jozefa Poto$ára v !adci oznamuje v#etk'm záujemcom o #túdium jednotliv'ch odborov,

%e zápis detí matersk!ch "kôl do prípravného #túdia  a talentové skú"ky do základného #túdia 
(pre %iakov Z", #tudentov S" a V") a #túdia dospel'ch sa uskuto$nia 

v termíne od 23. mája do 3. júna 2011 (pondelok – piatok) v (ase od 13.00 do 17.00 hod. 
K zápisu je potrebné prinies( rodn' list. 

Popoludnie posledného aprílového d*a sa nieslo v duchu tradície a zvykov 
spojen%ch so stavaním mája. 
Na Mati$nom námestí pred Domom kultúry v !adci sa v rámci kultúrneho 
programu predstavil Folklórny súbor Kysu$an z !adce. S dodnes dodr%iavan'mi 
zvykmi oboznámil prítomn'ch choreograf a jeden z najstar#ích $lenov súboru, 
p. Ladislav Kopeck'. Následne slobodné devy - folkloristky - ozdobili „májku“ 
farebn'mi stuhami a silní  mládenci vzt'$ili viac ne% 20-metrov' máj za pomoci 
$lenov hasi$ského zboru a %eriavu. Divákom sa prihovoril a pohostil ich aj primátor 
Milan Gura. Podujatie pripravili Mesto !adca a Kultúrne a informa$né centrum 
mesta !adca.

(vs) 

Pri stavaní mája bolo veselo

   SEVAK oznamuje
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú, %e v súlade s rozhodnutím 
$. 0164/2011/V, ktoré vydal d+a 23. 3. 2011 Úrad pre reguláciu sie(ov'ch odvetví, 
sa stanovujú  na obdobie od 29. 3. do 31. 12. 2011 nasledovné pevné ceny za uve-
dené slu%by: 

1) Uvedené ceny sa zapo$ítajú po vykonaní prvého odpo$tu meradiel po termíne 
29. 3. 2011. Do  vykonania odpo$tu meradiel sa zapo$ítajú ceny schválené a platné 
pre predchádzajúce obdobie. 

2) Ak sa spotreba ur$uje in'm spôsobom (napr. smern'mi $íslami spotreby vody, 
v'po$tom mno%stva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uveden'm 
v bode 1), dodávate& bude uvedené ceny uplat+ova( od 29. 3. 2011.

(r)

Vá%ení priatelia, ak máte radi hudbu, 
radi si zaspievate, h&adáte nové podne-
ty v %ivote a chcete trávi( vo&né chvíle 
v priate&skom a tvorivom ovzdu#í, prí,te 
medzi nás. 

Sta+te sa $lenom Mie#aného spevác-
keho zboru Kysuca, ktor' pôsobí pri 
KIC mesta !adca a pravidelne sa stre-
táva v Dome kultúry v !adci. Radi vás 

privítame. Prihlási( sa mô%ete a ,al#ie 
informácie vám poskytne tajomní$ka 
zboru p. Dagmar "amajová, kontakt: 
041/4335 740, 0903 277 317. Mô%ete 
prís( aj osobne do Domu kultúry v !ad-
ci 13. mája 2011 o 17.00 hod., kedy sa 
uskuto$ní pracovné stretnutie zboru.

Vedenie a "lenovia MSZ Kysuca

hudobn# odbor: klavír, keyboard, organ, $embalo, akordeón, 
heligónka, gitara, husle, viola, violon$elo, kontrabas, spev, 
zborov' spev, bicie nástroje, zobcova a prie$na - auta
v#tvarn# odbor: kresba, ma&ba, gra) ka, modelovanie, tva-
rovanie, práca s rôznymi materiálmi, dekoratívna $innos(, 
tvorba textiln'ch a bytov'ch doplnkov, #perkov, fotogra) a

tane"n# odbor: tane$ná príprava, balet, klasick', modern', 
jazzov' a &udov' tanec, tane$ná prax, súborová práca, 
HIP-HOP
literárno-dramatick# odbor: prípravná dramatická 

v'chova, prednes poézie a prózy, $inohra, dramatické 
a slovesné oddelenie, hlasová a pohybová príprava, diva-
delné workshopy
audiovizuálna a multimediálna tvorba: práca s témou, 
tvorba scenára, práca s kamerou, so zvukom a strihom, 
interpretácia , moderovanie

Vedenie a pedagógovia !koly poz%vajú v!etk%ch záu-
jemcov o !túdium aj na De$ otvoren#ch dverí, ktor% 
sa uskuto(ní v priestoroch ZU" J. Poto(ára v +adci vo 
!tvrtok 2. júna 2011.
Bli&!ie informácie: 041/433 4175, 0907 813 958, 
www.zuscadca.sk

*iaci sa mô%u prihlási( na #túdium jednotliv'ch odborov nasledovne:  B'vate v rodinnom dome, máte zá-
hradku a chceli by ste zní%i( mno%-
stvo odpadu, ktoré vyhadzujete do 
kontajnera a platíte za+ poplatok za 
odpady? Chcete získa( kvalitné hnojivo 
a pomôc( prírode? To v#etko ponúka 
domáce kompostovanie. Vás, ktorí máte 
záujem získa( viac informácií, poz'va 
Mesto !adca na predná#ku o domácom 
kompostovaní vykonávanom v bio-
kompostéroch. Predná#ka sa uskuto$ní 
26. mája 2011 o 16.00 hod. v spolo-
(enskej sále Domu kultúry v +adci 
a poskytne vám informácie o spôsobe 
správneho nakladania s biologick'm 
odpadom vznikajúcim v be%n'ch domác-
nostiach. Predná#ajúcim bude popredn' 

odborník  na domáce kompostovanie 
p. Branislav Mo+ok - $len neziskovej 
organizácie Priatelia Zeme. Sú$as(ou 
predná#ky budú aj prezentácie a praktic-
ké skúsenosti získané praxou v obciach, 
kde sa vykonáva domáce kompostovanie 
biologicky rozlo%ite&ného odpadu .   

Mesto !adca plánuje po odsúhlasení 
návrhu poslancami Mestského zastu-
pite&stva v !adci za$a( zber biologicky 
rozlo%ite&ného odpadu pri rodinn'ch 
domoch do plastov'ch biokompostérov 
s objemom 900 l. Biokompostéry budú 
postupne poskytnuté ob$anom vykoná-
vajúcim domáce kompostovanie, ktorí 
sa zú$astnili odbornej predná#ky.

oddelenie %PaOH

Mesto !adca a KIC mesta !adca pri-
pravuje v t'chto d+och pri príle%itosti 
D+a detí dvojt'%d+ov' cyklus podujatí 
venovan' de(om a mláde%i, ale aj do-
spel'm, ktorí si radi pripomenú detské 
roky a chcú spolo$ne so svojimi rato-
les(ami strávi( príjemné a obohacujúce 
chvíle plné radosti a hier. Podujatia pod 
názvom MESTO DE.OM – MESTO 
MLAD/M 2011 budú prebieha( v $ase 
od 28. mája do 10. júna. Mô%ete sa te#i( 
na tradi$n' De+ #portu a kultúry (1. 
jún, Dom kultúry a mestské #portovis-
ká), De+ detí s ozbrojen'mi silami SR 

(4. jún, futbalov' #tadión), XI. pre-
hliadku kysuck'ch ma%oretiek (30. máj, 
centrum mesta, Mati$né námestie), pre-
miérov' de+ súboru JOJA (5. jún, Dom 
kultúry), Festival komornej hry (9. – 10. 
jún, Dom kultúry), ) lmové rozprávky, 
hudobné koncerty, v'tvarné a tane$né 
workshopy, v'stavy a mno%stvo hier, 
sú(a%í a ,al#ích atrakcií. Podrobn' 
program a termíny nájdete v blízkom 
$ase na samostatnom plagáte podujatia 
a na webovej stránke mesta a KIC mesta 
!adca.

(r)

 

Druh slu by Cena bez DPH Cena s DPH 

V roba a dodávka pitnej 

vody verejn  m vodovodom 

0,8400 eur/m  1,0080 eur/m  

Odvedenie a istenie 

odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou 

0,9500 eur/m  1,1400 eur/m  

 


