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Poďakovanie ku Dňu učiteľov Písmenká sa vybrali medzi deti do škôl

Zelené plochy na sídliskách 
= verejná skládka psích výkalov

Jarné upratovanie v meste 

Základná škola na Podzávoze 
bude mať nové okná

Zefektívňujeme separovaný zber 

Výzva k občanom - Vyčistime si Čadcu!

Marcové stretnutie obyvateľov 
s primátorom sa tešilo 
veľkému záujmu
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� Kto je zodpovedn! za program 
kina v "adci? V#etci pla$ú, %e do 
kina v "adci chodí málo &udí. Ak 
chcú ís' do kina cez víkend &udia 
vo veku 25 – 50 rokov, tak nemajú 
príle%itos', ke(%e sa stále premietajú 
animované rozprávky pre deti – 
v piatok, sobotu, nede&u. Myslím, %e 
ako v ostatn!ch kinách by sa mohli 
premieta' dva ) lmy za víkend a nie-
len 3 dni animovaná rozprávka. Som 
prekvapen!, ko&ko "ad$anov stretá-
vam v %ilinskom kine MAX.

Som zodpovedn! za vysielaciu "truk-
túru kina Domu kultúry v #adci a preto 
odpoviem na danú otázku. V situácii, 
kedy kiná a kultúrne strediská bojujú 
o ka$dého diváka a sna$ia sa pre$i% 
v zlo$itej ekonomickej situácii, sa mu-
síme správa% predov"etk!m komer&ne. 
Najvä&"iu náv"tevnícku základ'u ná"ho 
kina tvoria deti s rodi&mi a "tudenti. 
Deti preto, lebo rodi&ia v$dy obetujú 
( nancie, aby pote"ili ratoles% peknou 
rozprávkou a "tudenti sú zas dr$ite)mi 

kultúrnych poukazov, ktor!mi mô$u 
plati% a aj platia za ( lmové predsta-
venia. Aj my by sme chceli filmom 
aj vychováva%, ale pod)a doteraj"ieho 
preh)adu je náv"tevnos% hodnotn!ch 
( lmov a ( lmov ( lmov!ch klubov nízka 
a aj z tohto dôvodu ich zara*ujeme na 
stred t!$d'a. Nikdy nebudeme môc% 
konkurova% modern!m $ilinsk!m ki-
nám s ich viacpo&etn!mi sálami, a pre-
to musíme vyu$i% tú na"u jednu na 
maximum. To znamená – víkend ko-
mercia, stred t!$d'a hodnotné ( lmy. 
Pokia) sa p!tate, pre&o idú rozprávky 
tri dni, odpoviem nasledovne. Filmy sa 
objednávajú u distributérov v &asov!ch 
blokoch. U nás je to utorok – streda 
a piatok – sobota – nede)a. Ka$dú 
zmenu, alebo vypadnutie predstavenia 
treba dopredu nahlási%. #ím kino berie 
( lm na viac premietacích dní, t!m skôr 
ho distributér uprednostní pred ostat-
n!mi kinami. Keby sme nepremietali 
( lmy cel! víkend, zaradili by sme sa 
medzi dedinské kiná s jednod'ov!m 

Obyvatelia mesta sa pýtajú
a dvojd'ov!m hracím pro( lom a to 
znamená vä&"í odstup od premiéry. 
+al"ím problémom pre nás pri v!be-
re filmov je digitalizácia. Americké 
spolo&nosti chcú u"etri% ( nancie a od-
mietajú u$ kopírova% ( lmy na ( lmov! 
pás. Ponúkajú diela len kinám, ktoré 
vymenili svoje stroje za digitálne 
a premietajú z harddisku. Keby t!m 
len zní$ili po&et ponúkan!ch 35 mm 
kópií, dalo by sa e"te z &oho vybera%. 
Problémom je fakt, $e 70% ( lmov je 
u$ len v digitálnej forme a pre na"e 
kino tak nepremietate)n!ch. Pok!m sa 
nezmodernizujú aj na"e premietacie 
stroje, budeme môc% navari% len z mála 
surovín a &ím *alej, t!m viac #ad&anov 
budete stretáva% v ,iline. Aj ke* je 
vstupn! kapitál pri modernizácii oko-
lo 160 000 eur, je prís)ub, $e by sa tak 
mohlo urobi% v tomto roku. Ak by ste 
si chceli bli$"ie osobne pozrie% zákulisie 
kina, ste vítan!. 

 Marián Hanko, 
pracovník KIC mesta !adca

Milovníci krásnej hudby, ktorí 
zavítali v uplynulú nede)u do Domu 
kultúry v #adci, boli nad"ení Ve)ko-
no&n!m koncertom, v rámci ktorého 
sa predstavili  popredné kysucké ume-
lecké kolektívy – Kysuck! komorn! 
orchester mesta #adca a Mie"an! 
spevácky zbor Kysuca so sólistkami – 
talentovan!mi sestrami, &ad&ianskymi 
rodá&kami, Michaelou Soj&ákovou 
(soprán) a Janou Bégerovou (alt).  
Pod vedením mladého dirigenta Jána 
Procházku, ktor! ve)mi úspe"ne pre-
vzal dirigentskú taktovku po svojom  
otcovi Pavlovi Procházkovi, zazneli 
duchovné skladby známych talian-
skych hudobn!ch skladate)ov: v!ber 
z diela Requiem od S. Mercadanteho 
(1795 – 1870) a Stabat Mater od G. 

Veľkonočný koncert - krásny zážitok

Konzumovanie alkoholu, pre-
dov"etk!m u mladistv!ch, je ve)mi 
nepriazniv! jav a má mimoriadne 
negatívny dopad pre na"u spolo&nos%. 
S jeho u$ívaním nastáva *al"ie mno$-
stvo problémov, ktoré majú dopad na 
mestá a obce. Za najzáva$nej"ie pova-
$ujeme vandalizmus. Zni&ené lavi&ky, 
rozkopané odpadové ko"e, zne&istená 
fontána, "pinavé ulice... toto je opis 
nielen Palárikovej ulice v #adci po 
piatkovej noci. Je to realita mnoh!ch 
miest na Slovensku.

Jednou z mo$ností ako t!mto ne-

Preventívno-bezpečnostná akcia v meste Čadca

#lenovia Divadelného súboru Jána Palárika, ktor! pracuje pri KIC mesta 
#adca, oznamujú v"etk!m svojim priaznivcom, $e premiéra novej hry autora 
a re$iséra Vlada Moresa Labyrint sa uskuto&ní  vo "tvrtok 19. apríla 2012 
o 18.00 hod. v Dome kultúry v #adci . V inscenácii, ktorá svojim príbehom 
prinesie na pódium popri dramatick!ch situáciách aj prvky absurdity &i 
irónie, ú&inkujú K. Janesová, A. Jane"ík, J. Kullová, K. Ple"iv&áková, L. 
Byt&anková, F. Ku&ák, E. Moresová, L. Zvara. Viac informácií prinesieme 
v budúcom &ísle.

(r)

Palárikovci pripravujú premiéru

Kysuce majú talent 2012
výberový konkurz

Kultúrne a informa&né centrum mesta #adca a Centrum vo)ného &asu 
v #adci organizujú 3. ro&ník  zábavno-sú%a$nej show Kysuce majú talent

talentovaní sú%a$iaci sa budú  prezentova%
v 4 súťažných disciplínach

y hudba (spev, hra na hudobn! nástroj ...)
y tanec (disco, folklór, spolo&ensk! tanec ...)

y "port ($onglovanie, gymnastika ...)
y divadlo (zabáva&, imitátor, recitátor ...)

veková kategória
pre v"etky vekové kategórie od 7 rokov

spôsob prihlásenia
vypl'te prihlá"ku a osobne doru&te alebo za"lite do 29. marca 2012

na adresu jedného z organizátorov:
y Kultúrne a informa&né centrum mesta #adca - Dom kultúry, Mati&né 

námestie 1434, 022 01 #adca,
y Centrum vo)ného &asu, Kuku&ínova 2851, 02201 #adca

v prípade, $e postúpite do neverejného v!berového 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
y Kultúrne a informa&né centrum mesta #adca - Dom kultúry,  kontakt: 
041/43 221 21, y Centrum vo)ného &asu #adca, kontakt: 041/433 41 80

príjemnostiam predchádza% je i reali-
zovanie preventívno-bezpe&nostn!ch 
akcií. Takáto akcia sa uskuto&nila 
v #adci vo ve&ern!ch hodinách uply-
nul! piatok 16. marca 2012. Bola 
zameraná na kontrolu u$ívania alko-
holu u mladistv!ch v pohostinstvách 
a re"taura&n!ch zariadeniach. Do 
akcie bolo zapojen!ch desa% príslu"-
níkov OO PZ #adca, "tyria mestskí 
policajti, dvaja príslu"níci $elezni&nej 
polície a technik z kriminálnej polície. 
Policajti kontrolovali v #adci pä% ob-
jektov a celkovo skontrolovali 35 osôb. 

Pri kontrole bolo zisten!ch sedem 
priestupkov, t!kajúcich sa podania 
alkoholu mladistvej osobe a bolo 
ulo$en!ch sedem pokút. Bolo podané 
aj jedno oznámenie na Mestsk! úrad 
v #adci. Veríme, $e s preventívno-bez-
pe&nostn!mi akciami sa bude v na"om 
meste pokra&ova% aj na*alej, nako)ko 
pomáhajú zvy"ova% bezpe&nos% a po-
riadok v uliciach a prispievajú tak  ku 
kvalite $ivota ob&anov.

mjr. Mgr. Rastislav Kali$ák, 
riadite& OO PZ "adca
Mgr. Silvia Cisáriková

D'a 16. marca sa uskuto&nil 13. ro&-
ník  turnaja v malom futbale príslu"-
níkov mestsk!ch polícií Slovenskej 
republiky pod názvom Sabrina cup 
2012, ktor! sa konal v  "portovej hale 
v Leviciach. Zú&astnilo sa ho celkom 
8 dru$stiev mestsk!ch a obecn!ch  
polícií a nech!bala ani Mestská polí-
cia #adca, ktorá u$ tradi&ne úspe"ne 
reprezentuje na"e mesto. #ad&ianski 
policajti bojovali v zlo$ení Miroslav 
Ku- a – kapitán dru$stva, Vladimír 

Chrom&ák – brankár, Slavomír Klus, 
.tefan Lari", /ubomír Kordek, Mi-
roslav Petrák a /ubo" #ervenec na 
*al"ích hrá&skych postoch. Ich prv!m 
súperom bolo dru$stvo Mestskej polí-
cie Poprad, ktorú porazili 1:0, potom 
Liptovsk! Mikulá", ktor! zdolali 5:0 
a nakoniec v skupine remizovali s Ko-
"icami 1:1. V kone&nom ú&tovaní 
obsadili vo svojej skupine 1. miesto, 
&ím sa posunuli do ( nále. Vo ( nále sa 
#adca stretla s domácimi Levicami. 

Turnaj skon&il remízou 1:1, ale po 
ví%azstve na pokutové kopy si Mestská 
polícia #adca zabezpe&ila celkové 
ví%azstvo turnaja. 

Titul Najlep!í brankár turnaja puto-
val tie$ do #adce, získal ho Vladimír 
Chrom&ák.

#ad&ianski mestskí ochrancovia 
poriadku opätovne potvrdili, $e v ma-
lom futbale patria jednozna&ne  medzi 
najlep"ích na Slovensku.

MsP !adca

Mestská polícia Čadca získala 1. miesto 
v malom futbale na Sabrina cup 2012

Pri skontrolovaných 35 osobách bolo zistených 7 priestupkov

Tradi&n! a medzi verejnos%ou 
ob)úben! Ve)kono&n! trh remesiel, 
ktor! pripravili Mesto #adca a KIC 
mesta #adca sa uskuto&ní v nede)u 
1. apríla 2012  od 7.30 do 14.30 hod. 
v centre mesta (Námestie slobody 
pred Mestsk!m domom, vstupná 
&as% Palárikovej ulice). Na jarmoku 
privítame takmer 40 remeselníkov, 
preva$ne s v!robkami zameran!mi 
na tematiku jari a Ve)kono&n!ch 
sviatkov. Dominova% budú kraslice 
zdobené rôznymi technikami (ma)o-
vané, richelieu, odrôtované, lepené 
slamou, vy"krabávané, lepené sitinou 
a pod.). +al"í remeselníci ponúknu 
ve)kono&né aran$mány, medovní&ky, 
pletené korbá&e z v0bového prútia, 
drevené hra&ky a iné ú$itkové v!robky 
z dreva, dekoratívne v!robky z textílií, 
keramiku, ma)ované obrazy, "perky, 
v!robky z prútia a pedigu, há&kované 
v!robky, formi&ky, tkané koberce 
a mnoho *al"ích ru&ne zhotoven!ch 

v!tvorov. Ve)kono&n! trh bude oboha-
ten! aj o ponuku syrov!ch produktov, 
medoviny, varenej kukurice, &i in!ch 
gastronomick!ch pochú%ok. V ten 
ist! de' si mô$ete v centre mesta 
pozrie% tradi&né )udové zvykoslovie 
– sprievod, chodenie s bahniatkami 
a vyná"anie a pálenie Moreny, ktoré sa 
spájajú so sviatkami Ve)kej noci a prí-
chodom jari. Program pod názvom 
Morena, Morena, kde si preb!vala... 
pripravilo Kysucké múzeum v #adci 
a predstavia sa v 'om &lenovia DFS 
O"&adni&ka a FS Ra&an z O"&adnice. 
Krojovan! sprievod za&ína o 11. 00 
hod. pri Kysuckom múzeu, trasa 
*alej povedie cez Mati&né námestie, 
Palárikovu ulicu, Námestie slobody 
a spä% ku Kysuckému múzeu, kde 
bude o 11.30 hod. z blízkeho mosta 
vhodená do Kysuce horiaca Morena 
symbolizujúca ukon&enie zimy a ví-
tanie prichádzajúcej jari. 

Srde&ne vás poz!vame.
(vg, a#)

Pozvánka na Veľkonočný trh
remesiel a tradičné zvykoslovie

Koncert kapely Teória odrazu po 20 rokoch
V nede)u 8. apríla 2012 o 18.00 hod. sa v Dome kultúry v #adci uskuto&ní 

koncert legendárnej kysuckej rock-alternatívnej skupiny TEÓRIA ODRAZU po 
20 rokoch v pôvodnej zostave: Peter „.teko“ .teklá& (spev, po)nica), Julo Fujak 
(basgitara), Peter „Varso“ Varsavik (gitara) a Vlado .ustek (bicie). Skupina, ktorú 
tvoria dnes u$ aj v zahrani&í agilné a známe osobnosti slovenskej hudobnej scény, 
sa rozhodla odohra% svoj prv! koncert po tak dlhom &ase práve na Kysuciach pri 
príle$itosti vydania CD Teória Odrazu: „komplet...(1989 – 1992)“, ktoré koncom 
minulého roka s podporou Hudobného fondu realizovalo vydavate)stvo Hevhetia. 
Ako hostia vystúpia vystúpia rockové kapely 1 e OCHRANKI z Turzovky, &ad&i-
ansky .RAMOT etablovan! u$ v Bratislave s nov!m albumom „Staromládeneck! 
duch“ a nitrianske akustické trio NE:BO:DAJ.

(r)

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

potleskom. Nech!balo ani závere&né 
standing ovation.

(r)


