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Čadca si uctila pamiatku padlých a deportovaných občanov

Zasadala Mestská rada v Čadci

Zo stretnutia primátora s občanmi 

Manželia Kužmovci sa stali čestnými občanmi Čadce

Zo zápisníka Mestskej polície
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� Chcel by som Vás poprosi! o radu. 
Kúpil som byt na K"#erke, av$ak 
nemá parkovacie miesto. Ke%&e by 
som rád parkoval auto blízko bytu, 
chcel by som vedie!, #i existuje neja-
ká mo&nos! pridelenia parkovacieho 
miesta, resp. jeho zakúpenia a ak áno, 
kam sa obráti! a ako postupova!?

V tomto prípade je potrebné poda! 
"iados! o vyhradenie parkovacie-
ho miesta, ktorú je potrebné spolu 
s osved#ením o evidencii doru#i! na 
Mestsk$ úrad v %adci osobne na po-
date&'u alebo po(tou. Následne budete 
zaraden$ do poradovníka "iadate&ov 
o parkovacie miesto. To, #i vám bude 

Obyvatelia mesta sa pýtajú
parkovacie miesto pridelené, tie" 
v akom #asovom intervale, zále"í od 
po#tu "iadate&ov, ktorí o vyhradenie 
parkovacieho miesta po"iadali e(te 
pred vami.
� Dobr" de', chcela by som sa op"ta! 
#i Mesto (adca vydalo v$eobecné 
záväzné naradenie o vykonávaní 
deratizácie alebo in" platn" právny 
predpis, ktor" naria%uje fyzick"m 
a právnick"m osobám povinnos! 
vykona! deratizáciu. Ak áno, kde by 
som ho mohla nájs!?

Mesto %adca nemá v sú#asnosti 
platnú VZN o deratizácií. V minulosti 
bola zákonná mo"nos! vyda! VZN, na 
základe ktorého bolo mo"né podnika-
te&om nariadi! deratizáciu, ale zmenou 
zákona bola táto mo"nos! vypustená 
a preto mesto u" nemá mo"nos! zo zá-
kona nariadi! deratizáciu. Mesto %adca 
ro#ne realizuje deratizáciu verejn$ch 
priestranstiev, ale samostatne.
� Pí$em bakalársku prácu o meste 
(adca a potrebujem demogra-
fické údaje - po#ty obyvate)ov za 
uplynulé roky, po#ty naroden"ch, 
zosobá$en"ch, rozveden"ch a tak-
tie& ekonomické prostredie - miera 
nezamestnanosti, in* ácie a podobné 
údaje. Chcem sa op"ta!, kto mi mô&e 
poskytnú! tieto údaje?

Údaje - po#et obyvate&ov, narode-
nie, úmrtie, odhlásenie, prihlásenie 
a pod. vám poskytne ohlasov'a po-
bytu – pracovisko prvého kontaktu na 
Mestskom úrade v %adci.

Pre )al(ie informácie sa obrá!te  na 
*tatistick$ úrad v %adci, Moyzesova 
ul., alebo na úrad práce.

Po úspe(n$ch projektoch detského 
dopravného ihriska, rekon(trukcie 
existujúceho ihriska a dotácie na 
Rezbárske sympózium pod názvom 
%adca – Mesto so srdcom 2012 je 
mesto opä! úspe(né. Z Enviromentál-
neho fondu získa Mesto %adca sumu 
5 000 +, ktorá bude pou"itá na obnovu 
náu#ného chodníka „K trom Vojtov-
sk$m prame'om“. Z t$chto , nan#n$ch 
prostriedkov sa zrealizuje obnovenie 
turistick$ch trás, ich zna#enie, tie" 
osadenie informa#n$ch tabú& a najmä 
úprava priestorov v okolí prame'ov. 

Mestu Čadca opätovne úspešné v získavaní 

mimorozpočtových zdrojov na rok 2012

Za#iatkom februára prebehli v zá-
kladn$ch (kolách zápisy "iakov do 
prvého ro#níka. Vzh&adom na to, "e 
z roka na rok pribúda detí s rôznymi 
v$vinov$mi poruchami, rozhodli sme 
sa v Základnej (kole J. A. Komenského 
v %adci v (kolskom roku 2012/2013 
so súhlasom zria)ovate&a otvori! 
prípravn$ ro#ník pre "iakov s naru-
(enou komunika#nou schopnos!ou. 
Trieda je ur#ená pre deti s odkladom 

  Dávame do pozornosti rodičom

Kvalitné vzdelávanie pre všetky deti
(kolskej dochádzky,  ktor$ch problém 
v komunikácii je nato&ko záva"n$, "e 
si vy"aduje intenzívnu logopedickú 
starostlivos!. V prípravnom ro#níku 
"iaci získajú predpoklady pre zvlád-
nutie #ítania, písania a matematick$ch 
zru#ností v)aka (peciálnym vzdeláva-
cím programom, ktoré rozvíjajú v(etky  
schopnosti potrebné pre plynul$ pre-
chod do prvého ro#níka. -iakom bude 
zabezpe#ená ka"dodenná intenzívna 

logopedická starostlivos! poskytovaná 
(kolsk$m logopédom.

*kola pre "iakov vytvorila v$borné 
materiálne, technické a priestorové 
podmienky. Prispeje k tomu i dlho 
o#akávané dobudovanie telocvi#ne, 
ktorá bude pod zá(titou primátora Ing. 
Milana Guru dokon#ená v máji tohto 
roku, za #o sa chceme v mene nás pe-
dagógov a "iakov (koly po)akova!.

Mgr. #aneta Bakajsová

.al(í úspech znamená projekt s part-
nersk$m mestom Vala(ské Mezi/í#í 
pod názvom „Folklór bez hraníc“ 
v rámci mikroprojektov Opera#ného 
programu Cezhrani#nej spolupráce SR 
– %R. Hodnota projektu predstavuje 
sumu 11 000 + a z tejto sumy si bude 
môc! zabezpe#i! folklórny súbor Kel-
#ovan (%adca) nové kroje v hodnote 
3 800 + a taktie" #as! zo sumy vyu"ije 
aj súbor Ba#a (Vala(ské Mezi/í#í). Ná-
sledne si oba súbory na(tudujú nové 
choreogra, e, ktoré budú prezentova! 
na o, ciálnych a vzájomn$ch partner-

sk$ch náv(tevách oboch partnersk$ch 
miest. %lenovia Jednoty dôchodcov 
%adca sa istotne pote(ia podporené-
mu projektu z Vy(ehradského fondu 
sumou 2 700 +. Mesto %adca realizo-
valo projekt v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov %adca a partnerskou 
organizáciou dôchodcov z Vala(ského 
Mezi/í#í. V rámci projektu sa zrealizu-
je v lete 2012 kultúrno-spolo#enské 
turistické stretnutie seniorov z oboch 
partnersk$ch miest.  
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srdečne pozývajú 

všetky mamičky, babičky a prababičky na

DEŇ MATIEK
nedeľa 13. mája 2012 o 14.00 h

Dom kultúry v Čadci

v programe účinkuje FOLKLÓRNY SÚBOR KYSUČAN

vstup voľný

MESTO ČADCA

KULTÚRNE A INFORMAČNÉ CENTRUM

MESTA ČADCA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

apríl 2012

Narodenia
Viktória Gu"íková, Juraj Mauer, Karin Par(ová, Nikola Mikolá(ová,
Viktória Skalická, Kristína Chrastinová, Michaela Ku#áková, Pavlína Krko(ko-
vá, Ema Vojvodíková, Emma Krellová, Romana Valková, Vivien Miklu(áková, 
Michal .urmek, Simona Sventeková, Max Oravec, Natália Gáborová, 
Damián Dzurenda, Peter Nezval, *imon Koprna, Emília *edová, Tobias Ram(ík

Sobá$e
Martin Pokryvka a Barbora Podmanická, Martin Lu#an a Lenka Smolková,
0udovít Jesensk$ a Bc. Margita Kucharová, Juraj Mi#ík a Da(a Randová,
Vladimír Ko#ka a Silvia Sta(kovanová, Martin Gabri( a Eva Gaven#iaková,
Tomá( Rábik a Veronika Str$#ková

Opustili nás
*tefan Minar#ík (56 r.), Margita Vala(íková (84 r.), Anna Zbon#áková (81 r.),
Mária Truchlíková (78 r.), Anna Me(!anová (80 r.), Emil *im#isko (78 r.),
Viliam *korvánek (87 r.), Jozef  *pila (62 r.), Rozália Barancová (98 r.),
Anna Kyzeková (58 r.), Eduard Porub#ansk$ (72 r.), Agnesa %ilová (96 r.),
-o, a Pi(teková  (91 r.), 0ubomír Prie#ko (64 r.), *tefánia Poláková (93 r.),
Ferdinand Franek (72 r.), Stanislav Kubi(ta (58 r.), O&ga *lapková (81 r.).


