Poďakovanie ku Dňu učiteľov Písmenká sa vybrali medzi deti do škôl
7ÃßFOÊQBOJFVǁJUFǚLZ WÃßFOÎQÃOJVǁJUFMJB 
EPWPǚUFNJ BCZTPN7ÃTQP[ESBWJMB[BCMBIPßFMBM7ÃNQSJQSÎMFßJUPTUJ7ÃØIPTWJBULV
m%ǞBVǁJUFǚPW1FEBHPHJDLÃǁJOOPTǬKFNJNPSJBEOF[ÃTMVßOÃBOÃSPǁOÃQSÃDB 
LUPSÙTJOFTNJFSOFWÃßJN4WPKJNJWFEPNPTǬBNJ TLÙTFOPTǬBNJBQFEBHPHJDLÝN
NBKTUSPWTUWPNWÝSB[OFGPSNVKFUFBPWQMZWǞVKFUFDFMÊHFOFSÃDJFNMBEÝDIǚVEÎ ǁÎN
TQPMVWZUWÃSBUFOBØVCVEÙDOPTǬ
¼QSJNOF 7ÃN W NOF TWPKPN J W NFOF .FTUB ƀBEDB ǄBLVKFN 4PN SÃE  ßF
[PUSWÃWBUF BK OBQSJFL OJF WßEZ ǚBILFK TJUVÃDJJ OB TWPKJDI QPTUPDI B TWFEPNJUP
B[PEQPWFEOFQSJTUVQVKFUFLQMOFOJVTWPKJDIQPWJOOPTUÎ0TPCJUOFTJWÃßJN ßFTB
WFOVKFUFOJFMFOWÝDIPWOPW[EFMÃWBDJFNVQSPDFTV BMFBKǄBMØÎNNJNPØLPMTLÝN
BLUJWJUÃN SP[WÎKBOJVBSFBMJ[ÃDJJ[ÃVKNPWFKǁJOOPTUJEFUÎBUWPSCFSÔ[OZDIQSPKFLUPW 
LUPSÊÙTQFØOFSFQSF[FOUVKÙOBØFNFTUPEPNBJW[BISBOJǁÎ
ƃBLVKFNBKWØFULÝNWZDIPWÃWBUFǚPNBOFQFEBHPHJDLÝN[BNFTUOBODPN LUPSÎ
TÙOFPENZTMJUFǚOPVTÙǁBTǬPVØLÔMBTQPMVWZUWÃSBKÙQSJB[OJWÊQPENJFOLZQSFJDI
GVOHPWBOJFBSP[WPK
ÂFMÃN7ÃNWØFULÝNEPǄBMØÎDIEOÎQFWOÊ[ESBWJF WFǚBUWPSJWÝDITÎMBFOFSHJF 
BLPBKWFǚBOPWFKJOØQJSÃDJFBNPUJWÃDJFWǄBMØFKQFEBHPHJDLFKQSBYJ
*OH.JMBO(VSB QSJNÃUPSNFTUB

Základná škola na Podzávoze
bude mať nové okná
%MIPEPCPOFWZIPWVKÙDFPLOÃOB;»1PE[ÃWP[ LUPSÊTQÔTPCVKÙPCSPWTLÊUFQFMOÊ
ÙOJLZ CVEÙPOFEMIPNJOVMPTǬPV.FTUPƀBEDBÙTQFØOF[SFBMJ[PWBMPQSPKFLUB[ÎTLBMP
NJNPSP[QPǁUPWÊ[ESPKF[.JOJTUFSTUWBØLPMTUWB43WPWÝØLFUBLNFSFVS LUPSÊ
TÙVßOBÙǁUF.FTUB3FBMJ[ÃDJBQSPKFLUVTBVTLVUPǁOÎWUPNUPSPLV/BKQSWTBNVTÎ
VTLVUPǁOJǬWFSFKOÊPCTUBSÃWBOJFBWÎǬB[OÃTQPMPǁOPTǬCVEFSFBMJ[PWBǬWÝNFOV7FSÎNF 
ßFUÃUPJOWFTUÎDJBQSJTQFKFL[MFQØFOJVQPENJFOPLWÝDIPWOPW[EFMÃWBDJFIPQSPDFTV
BWOFQPTMFEOPNSBEFBKL[OBǁOÝNÙTQPSÃNQSJWZLVSPWBOÎØLPMZ
,.

Jarné upratovanie v meste

7FǚLÊ NOPßTUWP ESPCOÝDI LBNJFOLPW
QPTZQPWÊIPNBUFSJÃMV t[EPCÎiNFTUTLÊ
LPNVOJLÃDJF "K UP KF EFEJǁTUWP [JNZ 
LUPSÃCPMBUFOUPSPLQPNFSOFJOUFO[ÎWOB
1PSP[UPQFOÎ[ǚBEPWBUFOÝDIÙTFLPW[BǁBM
.FTUTLÝQPEOJLTMVßJFCWƀBEDJ .14 
QPTUVQOF T KBSOÝN VQSBUPWBOÎN 0E
QPOEFMLBNBSDB.14WƀBEDJ
SFBMJ[VKFǁJTUFOJFNFTUTLÝDIVMÎDPEQP
TZQPWÊIPNBUFSJÃMV1PKFIPPETUSÃOFOÎ
[DJFTUBDIPEOÎLPWTBQPTUVQOFQSFKEF
OB PTUBUOÊ WFSFKOÊ QMPDIZ )MBWOF OB
TÎEMJTLÃDI BMFBKWOJFLUPSÝDINFTUTLÝDI

ǁBTUJBDI  QSJQPNÎOBKÙ USÃWOBUÊ QMPDIZ
WFǚLÊ TNFUJTLP 7 [OBǁOFK NJFSF TÙ
QP[OBǁFOÊOF[PEQPWFEOÝNJDIPWBUFǚNJ
QTPW1TJFWÝLBMZWTQPKFOÎTNOPßTUWPN
ESPCOÝDI OFǁJTUÔU OFWZUWÃSBKÙ EPCSÝ
EPKFN[PLPMJBOBØJDICZUPWÝDIEPNPW
5FOUP TUBW KF TQÔTPCFOÝ  OJFMFO QTÎǁ
LBSNJ BMFBKMFOJWPTǬPVNOPIÝDI[OÃT
WIPEJǬQBQJFSJL PIPSPL ǁJJOÙESPCOÙ
OFǁJTUPUVEPPEQBELPWÊIPLPØBOBNJFT
UPOB[FN1PUPNTBOFTUBǁÎNFǁVEPWBǬ 
LPǚLPOFQPSJBELVOÃTPCLMPQVKF
.14ƀBEDB

Zelené plochy na sídliskách
= verejná skládka psích výkalov
/FQFLOÝQPIǚBEQP[JNFǁBLÃPCZWBUFǚPW
TÎEMJTLQSJQPIǚBEF[PTWPKJDIPLJFO,PQB
QTÎDIWÝLBMPW"KUBLUPQP[JNFWZ[FSBKÙ
tUSÃWOBUÊi QMPDIZ W PLPMÎ QBOFMPWÝDI
EPNPW OB ÂBSDJ  ,ÝǁFSLF B PTUBUOÝDI
TÎEMJTLÃDI /F[PEQPWFEOPTǬ NOPIÝDI
DIPWBUFǚPW QTPW [OFQSÎKFNǞVKF ßJWPU
PTUBUOÝN PCǁBOPN 1TJF FYLSFNFOUZ TÙ
OJFMFO OFFTUFUJDLÊ  BMF OBWZØF BK WFǚNJ
OFCF[QFǁOÊ )MBWOF EFǬPN  LUPSÊ TB OB
UÝDIUPQMPDIÃDIISÃWBKÙ ISP[ÎPDIPSFOJF
OFCF[QFǁOÝNJ OÃLB[MJWÝNJ PDIPSFOJBNJ
QBSB[JUÃSOFIP CBLUFSJÃMOFIP BMFCPWÎSV
TPWÊIPQÔWPEV1PEǚBØUBUJTUJDLÝDIÙEBKPW
QSJQBEÃOB4MPWFOTLVOBLBßEÝDIBß

PCZWBUFǚPW KFEFO QFT ;PCFSNF TJ ßF BL
NÃ TÎEMJTLP ,ÝǁFSLB   PCZWBUFǚPW 
UBL QPEǚB ØUBUJTUJDLÝDI ÙEBKPW TB UBN
OBDIÃE[B[ISVCBPLPMPQTPW LUPSÎ
WQSJFNFSFWZQSPEVLVKÙUPOWÝLBMPW
SPǁOF +FEFO QFT SPǁOF WZQSPEVLVKF
PLPMPLHFYLSFNFOUPW 1SPCMÊNWÅǁ
ØJOZNJFTUOB4MPWFOTLV KFBKQSPCMÊNPN
ƀBEDF+FOBKWZØØÎǁBTIP[BǁBǬSJFØJǬ"L
OF[BCFSJFPTWFUB USFCBQSJTUÙQJǬLUWSEØÎN
PQBUSFOJBN WP GPSNF [WÝØFOÝDI LPOUSPM
B OÃTMFEOÝN QPLVUPWBOÎN OF[PEQPWFE
OÝDItQTÎǁLBSPWi7FǄPLSFNJOÊIPQPSV
ØVKÙ7;/NFTUBƀBEDBǁ
.14ƀBEDB

Výzva k občanom - Vyčistime si Čadcu!

.JOJTUFSßJWPUOÊIPQSPTUSFEJB43[PSHBOJ[PWBMBLDJVt7ZǁJTUJNFTJ4MPWFOTLPi
/BUP BCZCPMPOB4MPWFOTLVǁJTUFKØJF OFQPUSFCVKFNFQSFDIÃE[BǬBǁJTUJǬDFMÊ
4MPWFOTLP BMFCVEFQPTUBǁPWBǬ LFǄTJWZǁJTUJNFTWPKFPLPMJF LEFCÝWBNF"L
UP[SFBMJ[VKFNFWØFUDJ 4MPWFOTLPCVEFOBP[BKǁJTUFKØJF.FTUPƀBEDBPTMPWVKF
WØFULÝDIƀBEǁBOPW BCZTBQSJQPKJMJLWZǁJTUFOJVPLPMJBTWPKJDIEPNPWBCZUPW
/BÙ[FNÎNFTUBƀBEDBTBEP7FǚLFKOPDJSFBMJ[VKFBLDJB+BSOÊVQSBUPWBOJF 
WSÃNDJLUPSÊIPTBQSJTUBWVKÙWFǚLPPCKFNPWÊLPOUBKOFSZ EPLUPSÝDINÔßV
PCǁBOJBVLMBEBǬPEQBE[P[CJFSBOÝ[PLPMJBTWPKJDIEPNPWBCZUPW;BQPKFOÎN
TBEPVWFEFOFKBLDJFCVEFOBØFNFTUPLSBKØJFBǁJTUFKØJF
S

7PØUWSUPLNBSDBTBWQPEWFǁFS
OÝDI IPEJOÃDI W %PNF LVMUÙSZ W ƀBEDJ
VTLVUPǁOJMB [B ÙǁBTUJ QSJNÃUPSB .JMBOB
(VSV B QPǁFUOÊIP QVCMJLB QSF[FOUÃDJB
EWPKEJFMOFK DWJǁFCOJDF QSF [BǁÎOBKÙDJDI
ØLPMÃLPW t" W[OJLMJ QÎTNFOLÃi  LUPSFK
BVUPSLPVKFTLÙTFOÃVǁJUFǚLBßJBLPWQSWÊIP
TUVQǞBOB;»ƀBEDBm1PE[ÃWP[1SPTUSFE
OÎDUWPNUÝDIUPPSJHJOÃMOZDIQSBDPWOÝDI
[PØJUPWEFUJISBWPVGPSNPVPCKBWJBǁBSPWOÝ
TWFUQÎTNFOB[ÃSPWFǞTJCVEÙSP[WÎKBǬTWPKF
ǁJUBUFǚTLÊ[SVǁOPTUJ)SBWÝBQFTUSÝQSBDPW
OÝ[PØJUTMÙßJBLPEPQMOPLLØMBCJLÃSV KF
WIPEOÝBKQSFßJBLPWTQPSVDIBNJVǁFOJB
BOBSVØFOPVLPNVOJLBǁOPVTDIPQOPTǬPV
1PNÔßFBKSPEJǁPNQSJEPNÃDFKQSÎQSBWF
EFUÎ  LUPSÊ QPUSFCVKÙ WJBD ǁBTV OB QSF
DWJǁPWBOJF [WVLPWFK B HSBêDLFK TUSÃOLZ
KB[ZLB$WJǁFCOJDVPEQPSÙǁB.JOJTUFSTUWP
ØLPMTUWB WFEZ WÝTLVNVBØQPSUV43BLP
WIPEOÙ VǁFCOÙ QPNÔDLV QSF [ÃLMBEOÊ
ØLPMZ 7ZEBMP KV 7ZEBWBUFǚTUWP 1SÎSPEB 
JMVTUSPWBMJKV.HS1FUFS5BLÃǁ &NB)PNP
MPWÃB"EFMB4PHFMPWÃ0ECPSOFKSFDFO[JF
TB[IPTUJMJ1BFE%S.ÃSJB#FMÃLPWÃ 1I% 
EPD 1I%S +VSBK )MBELÝ  1I%S "MFOB
)SBØLPWÃ  .1)  .HS "MFOB ,JOJFSPWÃ
B.HS.JMBEB#VǁLPWÃ
4DFOÃS B SÊßJV [BVKÎNBWFK QSF[FOUÃDJF
QSJQSBWJMB B DFMÝ QSPHSBN NPEFSPWBMB

BVUPSLJOBQSJBUFǚLB&NB)PNPMPWÃ7JFEMB
UJFßTLWFMÝSP[IPWPSTIPTǬBNJQPEVKBUJB
"EFMPVB+P[FGPN#BOÃØPWDBNJ1SPHSBN
QSF[FOUPWBM OJFMFO WZVßJUJF QSBDPWOÝDI
[PØJUPW L ØMBCJLÃSV  BMF BK WJEFPVLÃßLV
QSÃDF T QSBDPWOÝNJ [PØJUNJ QSJBNP
[WZVǁPWBDFKIPEJOZ LUPSÙOBTOÎNBM.B
SJÃO)BOLP%FUJ[%FUTLÊIPEJWBEFMOÊIP
TÙCPSV &WB [BISBMJ OJFLUPSÊ QÎTNFOLÃ
OBßJWP B P UPN  ßF JDI WZTUÙQFOJF CPMP
OBP[BK WZEBSFOÊ  TWFEǁJMJ BK TMPWÃ DIWÃMZ
PE"EFMZ#BOÃØPWFK

,FǄßF 5 4PHFMPWÃ QÔTPCÎ OB NFTUTLFK
ØLPMF B KFK QVCMJLÃDJV CVEÙ OFQPDIZCOF
IPKOF WZVßÎWBǬ BK QFEBHÓHPWJB B EFUJ
OBØJDIØLÔM WZEBOJFDWJǁFCOJDF BLPBKKFK
VWFEFOJF êOBOǁOFJPSHBOJ[BǁOFBLUÎWOF
QPEQPSJMP BK .FTUP ƀBEDB B ,*$ NFTUB
ƀBEDB1SJNÃUPS.JMBO(VSBTB[IPTUJMBK
ÙMPIZLSTUOÊIPPUDBQVCMJLÃDJFBTQPMPǁOF
T"EFMPVB+P[FGPN#BOÃØPWDBNJKVWZQSF
WBEJMJ EP TWFUB ØLPMÃLPW " TLÙTUF IÃEBǬ
ǁÎNTBLSTUJMP 1ÎTNFOLBNJ
S

Zefektívňujeme separovaný zber
.FTUPƀBEDBQPTUVQOF[FGFLUÎWǞVKFTFQBSP
WBOÝ[CFSWNFTUFƀBEDB[BÙǁFMPNTLWBMJU
OFOJBQPTLZUPWBOÝDITMVßJFCB[OJßPWBOJB
êOBOǁOÝDIOÃLMBEPWOBTFQBSPWBOÝ[CFS
WNFTUFƀBEDB7UÝDIUPEǞPDITBSFBMJ[VKF
[NFOBTZTUÊNV[WP[VTFQBSPWBOÊIPTLMB 
UP[OBNFOÃ ßFMJUSPWÊQMBTUPWÊ[CFSOÊ
OÃEPCZTBWZNJFǞBKÙ[BMJUSPWÊTLMP
MBNJOÃUPWÊ [CFSOÊ OÃEPCZ B QPØLPEFOÊ
QMBTUPWÊOÃEPCZOB[CFSQMBTUPWBQBQJFSBTB
WZNJFǞBKÙ[BOPWÊ'JOBOǁOÊQSPTUSJFELZ
OBOÃLVQLTOPWÝDI[CFSOÝDIOÃEPC
[ÎTLBMP.FTUPƀBEDBWSÃNDJTDIWÃMFOÊIP
QSPKFLUVt*OUFHSPWBOÊSJFØFOJFOBLMBEBOJB

TLPNVOÃMOZNJPEQBENJWNFTUFƀBEDBi
.FTUPƀBEDBTBOBQSPKFLUFQPEJFǚBTQP
MVêOBODPWBOÎN WP WÝØLF QSJCMJßOF QÅǬ
QFSDFOU $JFǚPN UPIUP QSPKFLUV KF [FGFL
UÎWOJǬWTÙǁBTOPTUJKFTUWVKÙDJTZTUÊNTFQB
SPWBOÊIP[CFSV[NFOPV[CFSOÝDIOÃEPC
B[BLÙQFOÎNOPWÝDI[CFSPWÝDIWP[JEJFM
/BKWÅǁØJB [NFOB TB SFBMJ[VKF W SÃNDJ Vß
TQPNÎOBOÊIP[CFSVTLMB3P[NJFTUOFOÎN
WÅǁØÎDITLMPMBNJOÃUPWÝDI[CFSOÝDIOÃEPC
TB VNPßOÎ QSFEǙßFOJF WÝWP[V TLMB  ǁP
CVEFNBǬ[BOÃTMFEPL[OÎßFOJFDFMLPWÝDI
OÃLMBEPW OB TFQBSPWBOÝ [CFS ; OPWÝNJ
OÃEPCBNJOBTLMPTBCVEFNBOJQVMPWBǬQP

.JOJTUFSTUWPßJWPUOÊIPQSPTUSFEJB
4MPWFOTLFKSFQVCMJLZ

NPDPV[EWÎIBDFKUFDIOJLZ ǁP[MFQØÎOJFMFO
QSÃDVQSBDPWOÎLPW[BCF[QFǁVKÙDJDIPEWP[
WZTFQBSPWBOÝDI [MPßJFL LPNVOÃMOZDI
PEQBEPW  BMF [MFQØÎ TB CF[QFǁOPTǬ PLPMJB
[CFSOÝDI OÃEPC  IMBWOF QSJ [IPSØFOÝDI
QPWFUFSOPTUOÝDIQPENJFOLBDI LFǄOFCV
EFEPDIÃE[BǬLJDITBNPWPǚOÊNVQPTVOV
BQSÎQBEOÊNVOÃTMFEOÊNVQPØLPE[PWBOJV
NBKFULVPCǁBOPW
*OWFTUÎDJBEP7BØFKCVEÙDOPTUJ1SPKFLU
KFTQPMVêOBODPWBOÝ[,PIÊ[OFIPGPOEV
&VSÓQTLFK ÙOJF W SÃNDJ 0QFSBǁOÊIP
QSPHSBNVÂJWPUOÊQSPTUSFEJF
 -7
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Marcové stretnutie obyvateľov
s primátorom sa tešilo
veľkému záujmu
7QPSBEÎVßUSFUJFTUSFUOVUJFQSJNÃUPSBƀBE
DF.JMBOB(VSVTPCǁBONJNFTUBQPEOÃ
[WPNt1SJLÃWFTQSJNÃUPSPNiTBUFOUPLSÃU
UFØJMPWFǚLÊNV[ÃVKNVWQJBUPLNBSDB
WQPEWFǁFSOÝDIIPEJOÃDIWNFTUTLFK
ǁBTUJ1PE[ÃWP[WQSJFTUPSPDIQPIPTUJOTUWB
t4USBǁJBOÔßLBi/BTUSFUOVUÎCPMJPLSFN
QSJNÃUPSBQSÎUPNOÎBK[ÃTUVQDBQSJNÃUPSB
B[ÃSPWFǞQPTMBOFD[BEBOÝWPMFCOÝPCWPE
'SBOUJØFL1SÎWBSB SJBEJUFǚ.FTUTLÊIPQPE
OJLVTMVßJFCƀBEDB1FUFS-BSJØ [BPEEFMFOJF
EPQSBWZÙ[FNOÊIPQMÃOPWBOJB TUBWFCOÊIP
QPSJBELVBJOWFTUJǁOFKǁJOOPTUJ'FSEJOBOE
(POØǁÃL [ÃTUVQDB[BNFTUTLÙQPMÎDJV"O
UPO.JLMVØÃLBQPTMBODJ1BWPM»USCBB.ÃSJB
#MFOEPWTLÃ7ÙWPEFJOGPSNPWBMQSJNÃUPS
QSÎUPNOÝDI P TJUVÃDJJ W OBØPN NFTUF
BPǁJOOPTUJBDI LUPSÊTBEPUFSB[TQPMPǁOPV
QSÃDPVQPEBSJMP[SFBMJ[PWBǬBWLUPSÝDITB
CVEFOBǄBMFKQPLSBǁPWBǬ
0QSBWBBWZCVEPWBOJFBVUPCVTPWÝDI
[BTUÃWPLWNFTUTLFKǁBTUJ1PE[ÃWP[
4UBW BVUPCVTPWÝDI [BTUÃWPL W NFTUF
BQSÎNFTUTLÝDIPCMBTUJBDIOJFKFQSÎMJØEPCSÝ
/JFLUPSÊTÙWßBMPTUOPNTUBWF BWØBLQP

r

TUVQOFEPDIÃE[B
LJDIWÝNFOFǁJ
PQSBWF %PUFSB[
TBOÃNQPEBSJMP
WZCVEPWBǬBVUPCVTPWÊǁBLÃSOFBLPNQMFU
OF[SFLPOØUSVPWBǬTFEFN[BTUÃWPLƃBMØPV
OPWPWZCVEPWBOPV [BTUÃWLPV 6 5PNBMJ
CVEFNFWǁJOOPTUJQPLSBǁPWBǬ
;ÎTLBWBOJFNJNPSP[QPǁUPWÝDI
[ESPKPW
.FTUP ƀBEDB [ÎTLBMP NJNPSP[QPǁUPWÊ
[ESPKF WP WÝØLF UBLNFS   FVS OB
SFBMJ[ÃDJVWÝNFOZOFWZIPWVKÙDJDIPLJFO
OB ;ÃLMBEOFK ØLPMF 1PE[ÃWP[  LUPSÝDI
WÝNFOB TB VTLVUPǁOÎ W UPNUP SPLV
7TUBWFIPEOPUFOJBKFQSPKFLUOB¼QSBWV
BSFWJUBMJ[ÃDJVWPEOÊIPUPLVƀBEFǁBOLB
WTVNFFVS
7ZCVEPWBOJFDIPEOÎLBTOPWÝN
[ÃCSBEMÎN6,PUZSJ
0CZWBUFMJB[UFKUPMPLBMJUZQSFEMPßJMJQP
ßJBEBWLVPPQSBWV SFTQWÝNFOV[ÃCSBEMJB
5ÙUPTJUVÃDJVTNFSJFØJMJBPTBEFOJFOPWÊIP
ßFMF[OÊIP [ÃCSBEMJB QPQSJ TQPNÎOBOPN
DIPEOÎLV[SFBMJ[PWBM.14ƀBEDB
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r

rǁBTUJ6+VSPØJ
0ETUSÃOFOJFQSPCMÊNPWWNFTUTLFK

%PCVEPWBOJFDFTUZQSJWTUVQFEP+VSPØJ
PETUSÃOJMP QSPCMÊN  LUPSÝ EMIPEPCP
USÃQJM PCZWBUFǚPW NFTUTLFK ǁBTUJ .41
ƀBEDBPLSFNUPIPWUFKUPMPLBMJUF[BǁBM
T WÝNFOPV TUBSÝDI TWJFUJEJFM WFSFKOÊIP
PTWFUMFOJB[BOPWÊ ÙTQPSOÊ
7ÝNFOBTUBSÝDITWJFUJEJFM[BOPWÊ
,PNQMFUOÃSFLPOØUSVLDJBWFSFKOÊIPPTWFUMFOJB
NPNFOUÃMOFOJFNPßOÃ QSFUPTNFTBSP[IPEMJ
WSÃNDJØFUSFOJB[BǁBǬTWÝNFOPVTUBSÝDITWJF
UJEJFMWFSFKOÊIPPTWFUMFOJB[BOPWÊ4WÝNFOPV
TWJFUJEJFMTB[BǁBMPWƀBEFǁLF W.JMPØPWFKB6+V
SPØJ/BǄBMFKTBWEBOFKǁJOOPTUJCVEFQPLSBǁPWBǬ
1SJNÃUPSQSJQPNFOVMBKQSFEDIÃE[BKÙDFEOJ 
LFEZNFTUPCPKPWBMPOJFMFOTPTOFIPWPV BMF
BKQPWPEǞPWPVLBMBNJUPV1PǄBLPWBM[BUS
QF[MJWPTǬBQPNPDQSJPETUSBǞPWBOÎOÃTMFELPW
LBMBNJUZ
1&5
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Veľkonočný koncert - krásny zážitok Pozvánka na Veľkonočný trh
Milovníci krásnej hudby, ktorí
zavítali v uplynulú nedeľu do Domu
kultúry v Čadci, boli nadšení Veľkonočným koncertom, v rámci ktorého
sa predstavili popredné kysucké umelecké kolektívy – Kysucký komorný
orchester mesta Čadca a Miešaný
spevácky zbor Kysuca so sólistkami –
talentovanými sestrami, čadčianskymi
rodáčkami, Michaelou Sojčákovou
(soprán) a Janou Bégerovou (alt).
Pod vedením mladého dirigenta Jána
Procházku, ktorý veľmi úspešne prevzal dirigentskú taktovku po svojom
otcovi Pavlovi Procházkovi, zazneli
duchovné skladby známych talianskych hudobných skladateľov: výber
z diela Requiem od S. Mercadanteho
(1795 – 1870) a Stabat Mater od G.

remesiel a tradičné zvykoslovie

B. Pergolesiho (1710 – 1736). Umelci
podali skvelé výkony a prítomné
publikum ich ocenilo dlhotrvajúcim

potleskom. Nechýbalo ani záverečné
standing ovation.
(r)

Preventívno-bezpečnostná akcia v meste Čadca
Pri skontrolovaných 35 osobách bolo zistených 7 priestupkov
Konzumovanie alkoholu, predovšetkým u mladistvých, je veľmi
nepriaznivý jav a má mimoriadne
negatívny dopad pre našu spoločnosť.
S jeho užívaním nastáva ďalšie množstvo problémov, ktoré majú dopad na
mestá a obce. Za najzávažnejšie považujeme vandalizmus. Zničené lavičky,
rozkopané odpadové koše, znečistená
fontána, špinavé ulice... toto je opis
nielen Palárikovej ulice v Čadci po
piatkovej noci. Je to realita mnohých
miest na Slovensku.
Jednou z možností ako týmto ne-

príjemnostiam predchádzať je i realizovanie preventívno-bezpečnostných
akcií. Takáto akcia sa uskutočnila
v Čadci vo večerných hodinách uplynulý piatok 16. marca 2012. Bola
zameraná na kontrolu užívania alkoholu u mladistvých v pohostinstvách
a reštauračných zariadeniach. Do
akcie bolo zapojených desať príslušníkov OO PZ Čadca, štyria mestskí
policajti, dvaja príslušníci železničnej
polície a technik z kriminálnej polície.
Policajti kontrolovali v Čadci päť objektov a celkovo skontrolovali 35 osôb.

Pri kontrole bolo zistených sedem
priestupkov, týkajúcich sa podania
alkoholu mladistvej osobe a bolo
uložených sedem pokút. Bolo podané
aj jedno oznámenie na Mestský úrad
v Čadci. Veríme, že s preventívno-bezpečnostnými akciami sa bude v našom
meste pokračovať aj naďalej, nakoľko
pomáhajú zvyšovať bezpečnosť a poriadok v uliciach a prispievajú tak ku
kvalite života občanov.
mjr. Mgr. Rastislav Kaličák,
riaditeľ OO PZ Čadca
Mgr. Silvia Cisáriková

Tradičný a medzi verejnosťou
obľúbený Veľkonočný trh remesiel,
ktorý pripravili Mesto Čadca a KIC
mesta Čadca sa uskutoční v nedeľu
1. apríla 2012 od 7.30 do 14.30 hod.
v centre mesta (Námestie slobody
pred Mestským domom, vstupná
časť Palárikovej ulice). Na jarmoku
privítame takmer 40 remeselníkov,
prevažne s výrobkami zameranými
na tematiku jari a Veľkonočných
sviatkov. Dominovať budú kraslice
zdobené rôznymi technikami (maľované, richelieu, odrôtované, lepené
slamou, vyškrabávané, lepené sitinou
a pod.). Ďalší remeselníci ponúknu
veľkonočné aranžmány, medovníčky,
pletené korbáče z vŕbového prútia,
drevené hračky a iné úžitkové výrobky
z dreva, dekoratívne výrobky z textílií,
keramiku, maľované obrazy, šperky,
výrobky z prútia a pedigu, háčkované
výrobky, formičky, tkané koberce
a mnoho ďalších ručne zhotovených

výtvorov. Veľkonočný trh bude obohatený aj o ponuku syrových produktov,
medoviny, varenej kukurice, či iných
gastronomických pochúťok. V ten
istý deň si môžete v centre mesta
pozrieť tradičné ľudové zvykoslovie
– sprievod, chodenie s bahniatkami
a vynášanie a pálenie Moreny, ktoré sa
spájajú so sviatkami Veľkej noci a príchodom jari. Program pod názvom
Morena, Morena, kde si prebývala...
pripravilo Kysucké múzeum v Čadci
a predstavia sa v ňom členovia DFS
Oščadnička a FS Račan z Oščadnice.
Krojovaný sprievod začína o 11. 00
hod. pri Kysuckom múzeu, trasa
ďalej povedie cez Matičné námestie,
Palárikovu ulicu, Námestie slobody
a späť ku Kysuckému múzeu, kde
bude o 11.30 hod. z blízkeho mosta
vhodená do Kysuce horiaca Morena
symbolizujúca ukončenie zimy a vítanie prichádzajúcej jari.
Srdečne vás pozývame.
(vg, aš)

Palárikovci pripravujú premiéru
Členovia Divadelného súboru Jána Palárika, ktorý pracuje pri KIC mesta
Čadca, oznamujú všetkým svojim priaznivcom, že premiéra novej hry autora
a režiséra Vlada Moresa Labyrint sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla 2012
o 18.00 hod. v Dome kultúry v Čadci . V inscenácii, ktorá svojim príbehom
prinesie na pódium popri dramatických situáciách aj prvky absurdity či
irónie, účinkujú K. Janesová, A. Janešík, J. Kullová, K. Plešivčáková, L.
Bytčanková, F. Kučák, E. Moresová, L. Zvara. Viac informácií prinesieme
v budúcom čísle.
(r)

Mestská polícia Čadca získala 1. miesto
Koncert kapely Teória odrazu po 20 rokoch
v malom futbale na Sabrina cup 2012
Dňa 16. marca sa uskutočnil 13. ročník turnaja v malom futbale príslušníkov mestských polícií Slovenskej
republiky pod názvom Sabrina cup
2012, ktorý sa konal v športovej hale
v Leviciach. Zúčastnilo sa ho celkom
8 družstiev mestských a obecných
polícií a nechýbala ani Mestská polícia Čadca, ktorá už tradične úspešne
reprezentuje naše mesto. Čadčianski
policajti bojovali v zložení Miroslav
Kuffa – kapitán družstva, Vladimír

Chromčák – brankár, Slavomír Klus,
Štefan Lariš, Ľubomír Kordek, Miroslav Petrák a Ľuboš Červenec na
ďalších hráčskych postoch. Ich prvým
súperom bolo družstvo Mestskej polície Poprad, ktorú porazili 1:0, potom
Liptovský Mikuláš, ktorý zdolali 5:0
a nakoniec v skupine remizovali s Košicami 1:1. V konečnom účtovaní
obsadili vo svojej skupine 1. miesto,
čím sa posunuli do finále. Vo finále sa
Čadca stretla s domácimi Levicami.

Turnaj skončil remízou 1:1, ale po
víťazstve na pokutové kopy si Mestská
polícia Čadca zabezpečila celkové
víťazstvo turnaja.
Titul Najlepší brankár turnaja putoval tiež do Čadce, získal ho Vladimír
Chromčák.
Čadčianski mestskí ochrancovia
poriadku opätovne potvrdili, že v malom futbale patria jednoznačne medzi
najlepších na Slovensku.
MsP Čadca

Obyvatelia mesta sa pýtajú
Kto je zodpovedný za program
kina v Čadci? Všetci plačú, že do
kina v Čadci chodí málo ľudí. Ak
chcú ísť do kina cez víkend ľudia
vo veku 25 – 50 rokov, tak nemajú
príležitosť, keďže sa stále premietajú
animované rozprávky pre deti –
v piatok, sobotu, nedeľu. Myslím, že
ako v ostatných kinách by sa mohli
premietať dva filmy za víkend a nielen 3 dni animovaná rozprávka. Som
prekvapený, koľko Čadčanov stretávam v žilinskom kine MAX.
Som zodpovedný za vysielaciu štruktúru kina Domu kultúry v Čadci a preto
odpoviem na danú otázku. V situácii,
kedy kiná a kultúrne strediská bojujú
o každého diváka a snažia sa prežiť
v zložitej ekonomickej situácii, sa musíme správať predovšetkým komerčne.
Najväčšiu návštevnícku základňu nášho
kina tvoria deti s rodičmi a študenti.
Deti preto, lebo rodičia vždy obetujú
financie, aby potešili ratolesť peknou
rozprávkou a študenti sú zas držiteľmi

x14x1>

kultúrnych poukazov, ktorými môžu
platiť a aj platia za filmové predstavenia. Aj my by sme chceli filmom
aj vychovávať, ale podľa doterajšieho
prehľadu je návštevnosť hodnotných
filmov a filmov filmových klubov nízka
a aj z tohto dôvodu ich zaraďujeme na
stred týždňa. Nikdy nebudeme môcť
konkurovať moderným žilinským kinám s ich viacpočetnými sálami, a preto musíme využiť tú našu jednu na
maximum. To znamená – víkend komercia, stred týždňa hodnotné filmy.
Pokiaľ sa pýtate, prečo idú rozprávky
tri dni, odpoviem nasledovne. Filmy sa
objednávajú u distributérov v časových
blokoch. U nás je to utorok – streda
a piatok – sobota – nedeľa. Každú
zmenu, alebo vypadnutie predstavenia
treba dopredu nahlásiť. Čím kino berie
film na viac premietacích dní, tým skôr
ho distributér uprednostní pred ostatnými kinami. Keby sme nepremietali
filmy celý víkend, zaradili by sme sa
medzi dedinské kiná s jednodňovým

a dvojdňovým hracím profilom a to
znamená väčší odstup od premiéry.
Ďalším problémom pre nás pri výbere filmov je digitalizácia. Americké
spoločnosti chcú ušetriť financie a odmietajú už kopírovať filmy na filmový
pás. Ponúkajú diela len kinám, ktoré
vymenili svoje stroje za digitálne
a premietajú z harddisku. Keby tým
len znížili počet ponúkaných 35 mm
kópií, dalo by sa ešte z čoho vyberať.
Problémom je fakt, že 70% filmov je
už len v digitálnej forme a pre naše
kino tak nepremietateľných. Pokým sa
nezmodernizujú aj naše premietacie
stroje, budeme môcť navariť len z mála
surovín a čím ďalej, tým viac Čadčanov
budete stretávať v Žiline. Aj keď je
vstupný kapitál pri modernizácii okolo 160 000 eur, je prísľub, že by sa tak
mohlo urobiť v tomto roku. Ak by ste
si chceli bližšie osobne pozrieť zákulisie
kina, ste vítaný.
Marián Hanko,
pracovník KIC mesta Čadca

V nedeľu 8. apríla 2012 o 18.00 hod. sa v Dome kultúry v Čadci uskutoční
koncert legendárnej kysuckej rock-alternatívnej skupiny TEÓRIA ODRAZU po
20 rokoch v pôvodnej zostave: Peter „Šteko“ Štekláč (spev, poľnica), Julo Fujak
(basgitara), Peter „Varso“ Varsavik (gitara) a Vlado Šustek (bicie). Skupina, ktorú
tvoria dnes už aj v zahraničí agilné a známe osobnosti slovenskej hudobnej scény,
sa rozhodla odohrať svoj prvý koncert po tak dlhom čase práve na Kysuciach pri
príležitosti vydania CD Teória Odrazu: „komplet...(1989 – 1992)“, ktoré koncom
minulého roka s podporou Hudobného fondu realizovalo vydavateľstvo Hevhetia.
Ako hostia vystúpia vystúpia rockové kapely The OCHRANKI z Turzovky, čadčiansky ŠRAMOT etablovaný už v Bratislave s novým albumom „Staromládenecký
duch“ a nitrianske akustické trio NE:BO:DAJ.
(r)

Kysuce majú talent 2012
výberový konkurz
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a Centrum voľného času
v Čadci organizujú 3. ročník zábavno-súťažnej show Kysuce majú talent
talentovaní súťažiaci sa budú prezentovať
v 4 súťažných disciplínach
hudba (spev, hra na hudobný nástroj ...)
tanec (disco, folklór, spoločenský tanec ...)
šport (žonglovanie, gymnastika ...)
divadlo (zabávač, imitátor, recitátor ...)
veková kategória
pre všetky vekové kategórie od 7 rokov
spôsob prihlásenia
vyplňte prihlášku a osobne doručte alebo zašlite do 29. marca 2012
na adresu jedného z organizátorov:
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca - Dom kultúry, Matičné
námestie 1434, 022 01 Čadca,
Centrum voľného času, Kukučínova 2851, 02201 Čadca
v prípade, že postúpite do neverejného výberového kola,
oznámime Vám to telefonicky alebo písomne
neverejné výberové kolo sa uskutoční 30. marca 2012 o 16.00 h
v Dome kultúry v Čadci
prihlášky a bližšie informácie
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca - Dom kultúry, kontakt:
041/43 221 21, Centrum voľného času Čadca, kontakt: 041/433 41 80

x14x1>¾]Ucdc[}^_fY^iFiTvfQ=Ucd_xQTSQ9x?* #!#)'!FiSXvTjQTfQ[bvd]UcQz^UBUTQ[z^vbQTQ*CY\fYQ3YcvbY[_fv`bUTcUT^z[Q;QdQb^Q
Ïe\WQ^_fv1^^QCdbQ[_fv1^^QJR_ZQ^_fv=QbYv^;bv«CT\_fiTQfQdU«QQQTbUcQbUTQ[SYU*>v]UcdYUc\_R_Ti#  "" !xQTSQ;_^dQ[d* $!$# ""$"$$
U]QY\*SQTSQ^0]Ucd_SQTSQc[ggg]Ucd_SQTSQc[
7bQVYS[}c`bQS_fQ^YUQd\Qz*D\Qz_f}[_^j_bSYe];ICE355F##!) )

