
3.	
�    október	
�    2012
ČADČAN

	
�   	
�   	
�   	
�   MESTSKÉ	
�   NOVINY

www.mestocadca.sk

www.kultura.mestocadca.sk

	
�    	
�    ROČNÍK	
�    VIII/č.18	
�    	
�    

Stretnutie na chate Tri kopce

V Čadci vyrastajú nové detské
ihriská, staré sa rekonštruujú

Zatracovaný projekt naberá na reálnosti

Plánované budovanie ciest v Čadci 
pre rok 2012 úspešne dokončené

Závažný problém na cintoríne U Krkošky je minulosťou

Zo zasadnutia Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
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V t!chto d"och 
prebiehajú inten-
zívne prípravy na 

17. ro#ník medzinárodného $ lmového 
festivalu dokumentárnych filmov s 
tematikou etnológie, sociálnej a kul-
túrnej antropológie - Etno$ lm %adca 
2012, ktor! sa bude kona& od 23. do 26. 
októbra 2012 v Dome kultúry v %adci. 
Hlavn!m zámerom tohto v!znamného 
festivalu, ktor! sa koná ako bienále, je 
predstavi& najnov'ie dokumentárne $ l-
my o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti 
(udského spolo#enstva a zv!'i& povedo-
mie 'irokej verejnosti, $ lmárov a mé-
dií o potrebe jej ochrany. Festival sa 
zameriava na kultúrnu a sociálnu roz-
manitos& európskeho kontinentu, av'ak 
organizátori mô)u do sú&a)e prija& aj $ l-
my od autorov z *al'ích krajín sveta. Na 
17. ro#ník MFF Etno$ lm %adca 2012, 
ktorého #estn!m prezidentom je Kysu-
#an, akademick! maliar Ondrej Zimka, 
sa prihlásilo101 $ lmov z 12 krajín sveta. 
Odborná komisia vybrala do hlavnej 
sú&a)e festivalu 40 zaujímav!ch $ lmov, 
ktoré s(ubujú nové poznanie a v!ni-
mo#n! zá)itok. Mimosú&a)né projekcie 
ponúknu kvalitné filmy z minul!ch 
ro#níkov, napr. Mu), ktor! sadil stromy 
(2007, r. M. +ulík) – venovan! ve(kej 
osobnosti slovenského dokumentu, zo-
snulému re)isérovi Martinovi Slivkovi, 
Pavol Sochá" (1987, r. M. Slivka), Jar, 
leto, jese"...Zimka (1985, r. M. Milo), 
ako aj hrané filmy, napr. Cigán (na 
snímke, 2001, r. M. +ulík), Dom (2011, 

17. ročník festivalu Etnofi lm
Čadca 2012 ponúkne kvalitné fi lmy

Mesto %adca zabezpe#uje zber a zvoz 
komunálnych odpadov na území mesta 
od ob#anov. Chceme,  Vás t!mto po)ia-
da& o spoluprácu pri uvedenej #innosti 
za ú#elom zlep'enia #istoty v meste, 
ako aj zní)enia cien samotného zvozu 
odpadov. Je povinnos&ou poplatníka 
nevyhadzova& nebezpe#né odpady 
do prírody, prípadne ich zmie'ava& 
s ostatn!mi komunálnymi odpadmi. 
Preto Mesto %adca zabezpe#uje: 
1. Zber a zvoz nebezpe!n"ch odpa-
dov (NO) vytrieden"ch z komunál-
nych odpadov – od ob!anov.
Zber NO sa uskuto#ní v d"och 12. 10. 
2012 a 13. 10. 2012 pod(a nasledovné-
ho rozpisu:
12. 10. 2012 – piatok
o 8.00 - u Sihelníka, u Kyzka
o 8.45 – u Krko'ky, u Buty, osada 
K!#erka
o 9.45 – sídlisko K!#erka – ul. SNP, 
Okru)ná, Komenského, Chalupkova
o 10.15 – sídlisko III. – ul. Mierová, 
Go#árova, Rázusova, +kolská, Hurba-
nova, Martinkov potok, ul. J. Kollára, 
,. Podjavorinskej, Palárikova, Malá 
ul., Bajzova, ,. Janotu, Bottova, Pribi-
nova, Dukelsk!ch hrdinov.
o 11.15 – sídlisko II. – ul. Hviezdosla-
vova, Sládkovi#ova, Hrancova, Moy-
zesova, +túrova, Májová, Kuku#ínova, 
Kys.cesta, Hollého.
o 12.00 – sídlisko -arec – ul. Ja'íkova, 
M. R. +tefánika, Bernoláka, J. Krá(a 
o 13.30 – Horná. ul. – od predajne 
ELKA – smer Rieka a) po Vojty, oto#ka 
autobusu.
13. 10. 2012 – sobota
o  8.00 – Horelica u Samsona, u Klim-

Harmonogram jesenného zvozu nebezpečného odpadu
ka, u Leme'i, u Janka, u Sventka, 
u Nem#aka, u Bele'a, na Brehu, 
u Ve'#ary, Bargary, Ber#áka, Mu-
"aka,u Capka, Bukov, Draho'anka, 
u Kotyry, u Michaliny.
o   9.40  – Slovanská cesta, Podzávoz – 
pohostinstvo „ Stra#ia nô)ka.“ 
o  10.00 – %ade#ka – od Z+ Podzávoz 
po oto#ku autobusu %ade#ka u Králi.
o  11.10 – Milo'ová od penziónu Do-
mes po oto#ku autobusu Mego"ky. 
Nebezpe!né odpady musia by# vylo-
$ené na sídliskách pri jednotliv"ch 
blokoch na chodníkoch, prípadne pri 
zbern"ch nádobách a v osadách pri 
hlavnej ceste do uvedeného !asového 
termínu v dan" de% pod&a rozpisu.
V rámci zberu mô)u ob#ania odovzda& 
nasledovné druhy odpadov z domác-
nosti: farby, rozpú'&adlá, kyseliny, 
zásady, fotochemické látky (riadne 
uzavreté nádoby), pesticídy, )iarivky 
a in! odpad obsahujúci ortu&, vyrade-
né zariadenia obsahujúce chlór. uóro-
vané uh(ovodíky, oleje, farby, lepidlá, 
detergenty, cytotoxické a cytostatické 
lie#ivá, batérie a akumulátory, vyrade-
né elektronické a elektrické zariadenia, 
drevo povrchovo upravené, opotrebo-
vané pneumatiky .
2. /alej Mesto %adca bude v rámci 
jesenného upratovania zabezpe#o-
va& pristavenie ve(koobjemov!ch 
kontajnerov na sídliskách, prípadne 
v okrajov!ch #astiach mesta. Za ú#e-
lom zvozu nadrozmern!ch odpadov 
sa uskuto#ní zvoz v období od 15. 
10. 2012 do 26. 10. 2012. Kontajnery 
budú rozmiestnené pod(a plánu MsÚ 
%adca na obvykl!ch miestach, kde boli 

umiestnené pri jarnom a jesennom 
upratovaní aj po iné roky. V prípade 
záujmu ob#anov o pristavenie kontaj-
nerov na konkrétne miesta, je nutné 
poda& písomnú )iados& v termíne 
do 12. 10. 2012. Ka)dá )iados& bude 
individuálne posúdená za ú#elom 
zefektívnenia zvozu nadrozmern!ch 
odpadov. Do kontajnerov sa mô)e uk-
lada& nadrozmern! odpad, ako sú #asti 
nábytku a podobne. Do uveden!ch 
kontajnerov sa nedáva elektronick! 
odpad a nebezpe#n! odpad. Uvedené 
odpady mô)u by& odovzdané v rám-
ci zberu NO. Tie) je potrebné, aby 
druhotné suroviny ob#ania nedávali 
do komunálneho odpadu, ale aby ich 
dávali do nádob na to ur#en!ch.
3. V termíne od 29. 10. 2012 do 31. 10. 
2012 bude zabezpe#ené dozbieranie 
odpadov z okolia zbern!ch nádob na 
sídliskách. Je nutné, aby ob#ania po 
uvedenom termíne neukladali odpady 
ako sú napr. #asti nábytku, krabice, 
sanitárna technika do okolia zbern!ch 
nádob, ale aby odpad uskladnili naprí-
klad v pivni#n!ch priestoroch do #asu 
*al'ieho dozbierania, o ktorom Vás 
budeme v#as informova&, prípadne, 
aby vyu)ili ponuku v bode 2.
   V prípade dodr)ania vy''ie uveden!ch 
pokynov a kladného prístupu ob#anov 
sa zlep'i nielen #istota v meste, ale aj 
kvalita )ivotného prostredia v na'om 
okolí. Bli)'ie informácie budú poskyt-
nuté na t. #. 041/430 22 78, 041/430 22 
24, 0905 470 380, prípadne osobne na 
MsÚ %adca, oddelenie ODÚPSPVR-
MaS. /akujeme za spoluprácu.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
júl 2012

Narodenia
Daniel Minár#ik, Sebastian Byt#ánek, Matú' Mikula, Milan Balá), So$ a Zvarová, 
Tobias %arneck!, Nela Rábiková, Martina Kuljovská, Bibiána Jedináková, Matú' 
Jakubec, Bruno Matej Kotyra, Marek Kulla, Tomá' Petrulák, Denisa Kubu'ová, 
Michal Cyprich, Regina Balá)ová, Sandra Kalu)ová, Patrik Mi#o, Aneta Strnádlová, 
Nikola Goralka, Daniel Polák, Michal  +uster, Izabela Kobzáková, Martin Hurik

Sobá'e
Franti'ek Antonín a Mária Kubu'ová, Martin Macura a Jana Klimeková, Marián 
Ballasch a  Anna Krellová, Marián +pilák a Simona Kotyrová, Jozef Harvan a Lucia 
Rudinská, Rudolf  Kupka a Jarmila Chrastinová, Branislav Pavlík a Mgr. Magdaléna 
0ehová, Michal Baroch a Erika Jurgová, Peter Hovan a Lenka Bulejová, Matthew 
Oliver Webb a Veronika Dinisová, Mgr. Peter Hutyra a Jaroslava Capková, Peter 
Procházka a Ing. Katarína Prie#ková, ,ubomír Li'#ák a Katarína Gre#malová, 
Jozef Kras"an a Natalka Rymek, Mgr. ,ubomír Cisarík a Linda Stopková, ,ubomír 
Str!#ek a Lenka Kuchar#íková, Miroslav Machala a Martina Rú#ková, Michal 
Jakubec a Veronika Chrastinová

Opustili nás
Miroslav Králik (71 r.), Anna Ptá'ková (93 r.), Jaroslav Kondek (72 r.), Jozef  Labaj 
(81 r.), Franti'ek Brisuda (71 r.), Miroslav Valí#ek (57 r.), Mária Klu#ková (60 r.), 
Jozefa Michalinová (73 r.), Ján Gábor (59 r.), Jozef  Piala (58 r.), Tomá' Cyprich 
(60 r.), Anna Pady'áková (88 r.), Anna Kultanová (87 r.), Vladimír Pura'ík (83 r.), 
Franti'ka Targo'ová (75 r.), Pavol Turjak (57 r.), Milan Kubala (55 r.), Du'an Maslák 
(62 r.), Irena Sidorová (74 r.), Ignác Kubica (62 r.), Jozef %arneck! (63 r.)

Voľný vstup na všetky projekcie a sprievodné podujatia!

MESIAC OKTÓBER – MESIAC SENIOROV
V rámci Mesiaca úcty k star'ím pripravili 

Mesto (adca, 
Kultúrne a informa!né centrum mesta (adca – Dom kultúry 

a Jednota dôchodcov Slovenska, ZO (adca 
pestrú ponuku kultúrnych podujatí pre seniorov

Podujatia sú realizované pod zá'titou primátora Milana Guru

15. 10. 2012 o 9.30 h, spolo#enská sála Domu kultúry v %adci
POMÁHAJME SI NAVZÁJOM
Predná'ka, $ lm – MP
16. 10. 2012 od 15.00 h, +portová hala v %adci
STOLNOTENISOV) TURNAJ SENIOROV O POHÁR PRIMÁTORA
19. 10. 2012 o 18. 00 h, spolo#enská sála Domu kultúry v %adci
KONCERT MSZ KYSUCA PRE SENIOROV
19.10. 2012 o 15.00 h, spolo#enská sála Domu kultúry v %adci
SENIOR PARTY
Hudobno-zábavn! program.  
23. 10. 2012 od 9.00 h, Dom kultúry v %adci
TVORIVÉ DIELNE * KURZ PATCHWORKU
Nau#íme  vás rôzne techniky zo'ívania kúskov látok do ve(mi atraktívnych 
vzorov (obrusy, vankú'e...)
29. 10. 2012 o 18.00, divadelná sála Domu kultúry v !adci
SVÄTÁ RODINKA  
Divadelné predstavenie v podaní DS Jána Palárika venované na'im seniorom
25.10. 2012 o 15.00 h, re'taurácia Beskyd v %adci
BLAHO+ELÁME JUBILANTOM
Stretnutie s #lenmi JDS, ktorí tento rok oslavujú v!znamné )ivotné jubileum
Ka$dú stredu o 10. 30 h, Dom kultúry v %adci
SENIOR FIT * V ZDRAVOM  TELE, ZDRAV) DUCH 
Cyklus  regenera#n!ch rehabilita#n!ch cvi#ení pre posilnenie tela a pohladenie 
du'e prispôsobené po)iadavkám seniorov
SRDE%NE VÁS POZ1VAME. VSTUP NA PODUJATIA JE VO,N1.

NENECHAJTE SI UJSŤ
Dom kultúry v (adci 

1. – 5. október DIVADLO A DETI 
– festival dobrého divadla, organizované predstavenia pre deti a mláde)  
19. október o 18.00 h  TÚLAVÉ TOPÁNKY 
– zaujímavé stretnutie s Vladom Pekárom, pútavé rozprávanie a premietanie 
fotogra$ í z Indie 
16. október od 8.00 h BURZA PRÁCE 
–  pre )iakov základn!ch 'kôl a 'tudentov stredn!ch 'kôl.  
20. október od 13.30 do 22.00 h „PO, ZA MNOU“ 
– 3. ro#ník gospelového festivalu, kapely z cel!ch Kysúc
26. október o 18.00 h PETRA JAN- TOUR 2012 
- narodeninov! koncert populárnej #eskej spevá#ky k )ivotnému jubileu a 40. 
rokom na profesionálnej hudobnej scéne. Hrá hudobná skupina Golem Jána 
Václavíka. Vstupenky sú u) v predaji. Vstupné: 15 2. 
JESE. OBJEKTÍVOM – v!stava Klubu fotografov pri KIC mesta %adca. 
SVET OKOLO NÁS – v!tvarná tvorba mlad!ch.

Z. Liová) a *al'ie. Bohat! program 
festivalu ponúkne na pôde Domu kul-
túry v %adci aj rôzne tvorivé stretnutia 
$ lmárov a odborníkov na rôzne témy, 
besedy s p. O(gou Slivkovou, Mariánom 
Tká#om, predsedom Matice slovenskej, 
v!stavu H(adanie kore"ov a oslava 
domova a *al'ie sprievodné aktivity. 
Vstup na v'etky projekcie i sprievodné 
podujatia je vo(n!. Program festivalu 
a *al'ie informácie nájdete na www.
etno$ lm.sk. 

Mesto %adca, ako jeden z hlavn!ch 
organizátorov festivalu, srde#ne poz!va 
na dianie festivalu a verí, )e $ lmové 
dokumenty si aj medzi ob#anmi ná'ho 
mesta a regiónu Kysúc nájdu svojich 
priaznivcov a divákov a ú#astníci fes-
tivalu sa v na'om meste budú cíti& prí-
jemne a dobre, ako medzi priate(mi.

Hlavní organizátori 17. ro!níka 
Etnofilmu (adca 2012: -ilinsk! 

samosprávny kraj, Kysucké kultúrne 
stredisko v %adci, Mesto %adca.

Spoluorganizátori festivalu: Sloven-
sk! $ lmov! ústav Bratislava, Kultúrne 
a informa#né centrum mesta %adca, 
Katedra etnológie a kultúrnej antropo-
lógie FiF UK Bratislava,  Slovenské ná-
rodné múzeum v Martine, Národopisná 
spolo#nos& Slovenska, Literárny fond, 
Krajanské múzeum Matice slovenskej 
Martin, Slovensk! $ lmov! zväz, Uni-
verzitná kni)nica v Bratislave, Kysucká 
kultúrna nadácia, Kysucké múzeum v 
%adci, Krajská kni)nica v -iline.

Partner festivalu: Ve(vyslanectvo 
%eskej republiky.

Mediálni partneri festivalu: +tú-
dio RTVS Banská Bystrica, -ilinská 
televízia, Va'a TV, Kysucká televízia, 
T!)denník Kysuce, Rádio ZET, Rádio 
Frontinus.
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