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 Plánujú sa v meste postavi! nové, 
moderné byty ur"ené na predaj? 
Viem, #e v minulosti sa uva#ovalo 
o v$stavbe na %arci a taktie# na 
K$"erke - nad nov$mi nájomn$mi 
panelákmi sa uva#ovalo o projekte 
terasovit$ch bytov "i domov. Do"ká-
me sa aj v &adci moderného b$vania, 
alebo bude mo#né v &adci b$va! len 
v klasick$ch bytov$ch domoch?

Územnoplánovacie zámery mesta 
predpokladajú v!stavbu bytov formou 
hromadnej, ale aj individuálnej v!stav-
by v rôznych lokalitách mesta, v jeho 
centrálnej zóne, ale aj prímestsk!ch 
"astiach. Mesto #adca ako investor 
zabezpe"uje v sú"asnosti v!stavbu len 
nájomn!ch bytov, a to v juhozápadnej 
"asti obytného súboru K!"erka. Byty 
na odpredaj sú a do budúcnosti tie$ 
budú zabezpe"ované len súkromn!mi 
investormi. V sú"asnosti je ukon"ená 
v!stavba bytového domu s bytmi na 
odpredaj v Martinkovom potoku a sú 

dokon"ované %al&ie polyfunk"né domy, 
ktor!ch sú"as'ou sú aj byty na odpredaj 
alebo prenájom. 
Na ju$nom okraji obytného súboru 
(arec je súkromn!m investorom 
pripravovaná kobercová zástavba 
rodinn!ch a bytov!ch domov v rámci 
zámeru „Rezidencia (arec“. 

 Chcel by som sa  op$ta!, ako to 
vyzerá s rekon'trukciou Domu 
kultúry, no predov'etk$m kina. 
Takmer v'etci musia chodi! do kina 
a# do  %iliny, preto#e to na'e  nie je 
v príli' vyhovujúcom stave,  a tak tam 
chodí  málo (udí. Urobí sa s t$m u# 
kone"ne nie"o?

Modernizácia kina a kinosály bude 
v blízkej dobe nevyhnutnos'ou pre-
dov&etk!m z dôvodu digitalizácie. 
Tohtoro"n! rozpo"et v&ak túto zále$i-
tos' nezahrnul, v priebehu roka 2012 
sa budeme sna$i' o digitalizáciu kina 
aj o rekon&trukciu kinosály, pokia) to 
umo$nia * nan"né mo$nosti.

Obyvatelia mesta sa pýtajú

28. máj 
10.00 – 16.00 h/Mati!né námestie 
Stret sesh DK vol. 1
14.00 – 17.00 h/Dom kultúry 
Aerobic shov

29. máj
15.00 h/Dom kultúry 
STRING – koncert gospelovej hudby 
13.30 – 16.00 h/Parkovisko pred Tem-
pom
De) detí pred supermarketom 
TEMPO

30. máj
13.00 h/Horná ulica, Palárikova ulica, 
Mati!né námestie 
(v prípade nepriaznivého po"asia Dom 
kultúry)
XI. prehliadka kysuck$ch ma#oretiek
Tradi"ná prezentácia klubov ma#ore-
tiek okresu &adca

31. máj
14.00 – 16.00 h/Dom kultúry 
V$tvarné workshopy pre &kôlkarov 
a mal!ch &kolákov 

1. jún
8.00 do 14.00 h
Mati!né námestie a "portoviská mesta 
De) 'portu a kultúry detí a mláde#e
8.00 – 12.00 h/Kino - Dom kultúry 
Z rozprávky do rozprávky
Filmové premietanie pre deti, vstup 
vo)n!
8.00 – 14.00 h/Palárikova ul., pri 
fontáne
Ma(ovaná cesta do rozprávky
12.00 h/Dom kultúry 
&arovn$ svet o"ami detí - vernisá$ 
v!stavy 

2. jún
17.00 h/Dom kultúry
Hudba v srdci – koncert II. ZU* &adca 

3. jún 
15.00 h/Dom kultúry 
DJ *kola – karaoke 

3. – 5. jún o 17.00 h
Kino - Dom kultúry 
Medvedík Yogi – filmové premie-
tanie

4. jún 
8.30 – 17.00 h/Futbalov# "tadión 
De) detí s ozbrojen$mi silami Sloven-
skej republiky
14. ro"ník podujatia pre deti a mláde$ 
pod garanciou Ministerstva obrany SR 

5. jún
14.00 – 16.00 h/Dom kultúry 
Premiérov$ de) SMST JOJA

6. jún
14.00 – 16.00 h/Dom kultúry 
Ma(ujem svoj sen – v!tvarn! workshop

7. jún
Matersk# klub, Dom kultúry 
De) otvoren$ch dverí v materskom 
klube

8. jún
17.00 – 18.00 h/Dom kultúry 
Zumbá"ik – cvi"enie pre deti od 4 rokov

9. – 10. jún
Dom kultúry 
Festival komornej hry 2011 
10. jún o 16.30 h - Galakoncert 

10. jún
14.00 h/Mati!né námestie
CAPOEIRA – v!uka tanca

Viac informácií na www.mestocadca.sk.

Obyvatelia Kysúc a teda aj ob"ania ná'ho mesta dostávajú ka#dé dva t$#dne 
do svojich schránok noviny Kysucké ECHO. Pravidelne sa v )om objavujú 
"lánky a „rozhovory“, pod ktor$mi je podpísaná b$vala hovorky)a Mesta 
&adca Silvia K. (sik). Z mestského úradu odi'la e'te v decembri 2010, ke+ 
s )ou, vtedy e'te primátor, Jozef Vra#el rozviazal pracovn$ pomer dohodou 
a rozlú"il sa s )ou nehoráznou jednorázovou odmenou vo v$'ke 3 450 eur 
a navy'e jej bolo vyplatené odstupné 3 114 eur (spolu 6 564 eur)! Ke+#e sa 
posledná inzercia v ECHU ("lánky sa objavujú aj na istej webovej stránke, 
ktorú spravuje b$val$m primátorom 'tedro honorovan$ fotograf Stanislav 
H.) dot$kali pracovn$ch komisií mesta a takisto 'portu, o názor sme po#ia-
dali Eduarda Gábri'a, poslanca Mestského zastupite(stva v &adci, predsedu 
Komisie 'portu pri MZ v &adci (jej vznik sám inicioval) a dlhoro"ného 
organizátora 'portov$ch podujatí. 

Mesto &adca a KIC mesta &adca pripravilo v spolupráci s +al'ími 
subjektmi v termíne od 28. mája do 10. júna pestr$ cyklus kul-
túrnych, 'portov$ch, vzdelávacích a zábavn$ch podujatí pre deti 
a mláde# pod názvom Mesto de!om – mesto mlad$m 2011. 

E. Gábri&: Máloktorí "itatelia ve-
dia, $e texty v Kysuckom ECHU 
nie sú z dielne redakcie ECHA, ale 
$e je to tvrdo platená inzercia, na 
ktorú sa pod)a zákona nedá reagova' 
a redakcia nemá s +ou ni" spolo"né. 
Balast nezmyslov, ktoré sa z textov 
dozvedáme, dosiahol jeden z vrcho-
lov v minulom t!$dni. Som presved-
"en!, $e pani Miroslava Mináriková, 
predsedky+a "ad"ianskej Jednoty 
dôchodcov, dementuje v!roky, ktoré 
jej do úst vlo$ila cez inzerciu v ECHU 
S. Kajanková a rovnako som zvedav!, 
ako bude obhajova' svoje tvrdenia 
poslanec Ján Macura, ktor! napadol 
v&etk!ch "lenov komisií za to, $e 
v nich vôbec pracujú. Sám je predse-
dom jednej z nich a je najmä na +om, 
ak! prínos jeho komisia mestu dá! 
A ak chce pani Kajanková hodnoti' 
zmysluplnos'  jednotliv!ch komisií, 
verejne ju touto cestou poz!vam na 
zasadnutie tej &portovej a budem rád, 
ke% zo zasadnutia napí&e serióznu 
správu a dá slovo viacer!m zaintere-
sovan!m. Rovnako na toto zasadnutie 
poz!vam Jaroslava Klusa, b!valého 
vedúceho referátu &portu a mláde$e. 
Odmietam $ivi' nekone"nú tému )udí 
okolo b!valého pána primátora, ktorí 
neustále vnucujú &portovcom nezmy-
sel, $e ostatné &porty doplácajú na 
futbal. Naopak, &port a takisto futbal 

doplatil na nekorektnos'  zo strany 
b!valého vedenia. Poviem to st!krát: 
Mesto #adca nenaplnilo v minulom 
roku Zmluvu o dotácii pre FK #adca 
a ukrátilo jeho "innos', "i$e ho zad,-
$ilo vo v!&ke 30 000 eur! Vie si niekto 
z t!ch, ktorí si dovolia písa' a dookola 
obvi+ova',  vôbec predstavi', "o to 
znamená pre jeden &portov! klub?! 
Opakujem a verejne vyz!vam p. Ka-
jankovú a p. Klusa, ktorého si stále 
vá$im ako &portovca i pedagóga, aby 
pri&li na zasadnutie Komisie &portu, 
ktorej "lenovia navrhli v!&ku dotácií 
pre jednotlivé kluby. To, ako „vzor-
ne“ sa mesto #adca doposia) staralo 
o svojich &portovcov, som zistil ako 
nov! delegovan! "len predstavenstva 
do ZZO #adca, a.s. Táto spolo"nos'  
mala prerozde)ova' zisk v!beru z par-
kovného pre &portové kluby. Mojou 
povinnos'ou bude informova' oby-
vate)ov a poslancov v akom stave sa 
nachádza a pre"o do &portu nedala za 
posledné roky takmer ani cent. Dôvo-
dy sú zrejmé a po ich zverejnení bude 
zaujímavé sledova' reakcie t!ch, ktorí 
svorne tvrdia, $e mesto #adca bolo 
v minul!ch rokoch „mestom &portu“. 
Nebolo! A bude trva' dlho, k!m sa 
ne&tandardné vz'ahy, neexistujúca 
koncepcia a &portoviská v katastrofál-
nom stave dostanú aspo+ do normálu 
tak, ako je to v in!ch mestách.
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