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Mesto Čadca ocenilo svojich pedagógov

Zo zasadnutia Mestskej rady v Čadci

Štatistický úrad informuje 

Privítali sme Andersenovcov 

Súťaž návrhov na logo 
Mesta Čadca pokračuje
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Na pravidelnom pracovnom stretnutí 
primátora Ing. Milanu Guru s ná!elní-
kom Mestskej polície "adca (MP) mjr. 
Mgr. Franti#kom Linetom v uplynulom 
t$%dni  bola predmetom rokovania aj 
otázka  ú!innej#ieho boja s pouli!nou 
kriminalitou v meste "adca. Okrem 
zintenzívnenia hliadkovej slu%by MP 
pozostávajúcej z pe#ích hliadok je 
&al#ím krokom i pravidelné informo-
vanie verejnosti prostredníctvom médií 
o páchate'och t$chto kriminálnych 

!inov v zmysle zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám 428/2002 Zb. 
z. Aj tento víkend !lenovia MP zakro!ili 
vo!i vandalizmu. Boli prichytení traja 
páchatelia. D(a 31. 3. 2012 o 3.50 hod. 
na pe#ej zóne vykonával osobnú potre-
bu na verejnom priestranstve 24-ro!n$ 
Martin T. z Krásna nad Kysucou, !ím 
poru#il VZN Mesta "adca o verejnom 
poriadku, za !o mu bola na mieste ude-
lená pokuta. Neskôr  o 4.15 hod.  kopal 
do smetn$ch ko#ov na Námestí slobody 

Účinnejší boj s vandalizmom
23-ro!n$ Martin Z. zo Svr!inovca, !ím 
taktie%  poru#il dané VZN. Za uveden$ 
skutok mu bola na mieste udelená 
pokuta. D(a 1. 4. 2012 o 19.45 hod. 
hliadka MP zaregistrovala rozbité okno 
na objekte b$valej základnej #koly na 
ulici A. Hlinku. Pátraním bola zistená 
páchate'ka 15-ro!ná Andrea B. z Pod-
závozu. Uveden$ skutok je v rie#ení. 

sr#. Mgr.MarcelaVoreková
odd. prevencie MP !adca

Ve'kono!né sviatky, ktoré patria k najstar#ím sviatkom vôbec, za!ínajú 
zelen$m #tvrtkom. Pod'a dobr$ch zvykov privítal primátor Ing. Milan Gura 
v tento de( sviatky jari spolo!ne s na#imi star#ími spoluob!anmi, klientmi 
v zariadeniach pre seniorov v "adci – v Domove dôchodcov a DSS v na 
)arci, v DDS a zariadení pre seniorov na Horelici a v Zariadení pre seniorov 
a DSS PARK, kde boli prítomné aj poslankyne Mestského zastupite'stva 
PaedDr. Mária Blendovská a MUDr. Anna Korduliaková. Primátor pote#il 
v#etk$ch obyvate'ov domovov !okoládovou ve'kono!nou * gúrkou a dámy 
aj tradi!nou #iba!kou. Na oplátku ho obdarovali milou pozornos+ou z vlas-
tn$ch tvoriv$ch dielní. Náv#teva bola pre klientov príjemn$m prekvapením 
a pote#ením zárove(, o !om sved!ala aj ich rados+ a v&a!né úsmevy. Veríme, 
%e mil$ch náv#tev budú  ma+ na#i star#í spoluob!ania ve'a, obzvlá#+ po!as 
Ve'kono!n$ch sviatkov, kedy by si mali na nich spomenú+ predov#etk$m 
ich príbuzní.

PET,SC

Primátor privítal sviatky jari spoločne 
s našimi staršími spoluobčanmi

Potrvá do 27. apríla, kedy program 
slávnostne vrcholí Palárikov$m d(om 
v Rakovej pri príle%itosti nedo%it$ch 
190. narodenín Jána Palárika. Bohat$ 
program festivalu, v rámci ktorého 
organizátori ponúknu divákom popri 
sú+a%n$ch a pohostinn$ch divadeln$ch 
predstaveniach aj &al#í sprievodn$ pro-
gram, sa u% tradi!ne odohrá na pôde 
mesta "adca a na pôde rodnej obce 
J. Palárika v Rakovej. Tento ro!ník je 
v$znamn$ nielen svojim jubileom, 
ale aj tematick$m programom 
u na#ich susedov – v Rakovej, 
kde v piatok 27. apríla slávnostne 
odhalia sochu Jána Palárika a po 
(om pomenované námestie. 
Program prehliadky nájdete na 
stránkach regionálnych t$%den-
níkov, na samostatn$ch plagátoch 
i na webovej stránke mesta. 

Vyhlasovate'mi a hlavn$mi 
organizátormi festivalu sú Ky-
sucké kultúrne stredisko v "ad-
ci, )ilinsk$ samosprávny kraj, 
Mesto "adca a Obec Raková, 
spoluorganizátormi Kultúrne 
a informa!né centrum mesta 
"adca, Organizácia pre kultúru 
a verejné slu%by Raková, Úrad 
pre Slovákov %ijúcich v zahrani!í, 

Kysucká kultúrna nadácia a &al#í. 
Osobitne Vám dávame do pozor-

nosti program, ktor$ sa v rámci pre-
hliadky u% tradi!ne koná v na#om mes-
te. Hlavn$m sídlom festivalu a mies-
tom, kde sa odohrajú v#etky sú+a%né 
a niektoré pohostinné predstavenia 
je u% tradi!ne Dom kultúry v "adci. 
Dopolud(aj#ie predstavenia 23. – 
26. apríla sú organizované pre deti 
a mláde% !ad!ianskych základn$ch 
a stredn$ch #kôl. V stredu 25. apríla je 

Čadca otvára svoje brány
45. Palárikovej Rakovej 

V. Mores: Ke& sa povie labyrint 
alebo bludisko, ka%d$ si predstaví 
ur!it$ priestor, z ktorého je problém 
sa dosta+. Kladiem si otázky: nepri-
pomína nám práve 'udsk$ %ivot jedno 
ve'ké bludisko? Stále nie!o h'adáme 
a nenachádzame, na nie!o !akáme 
a nedo!káme sa. Ostáva v#ak nádej... 
Labyrint – to je aj ohrozenie, tajomno, 
napätie, nesloboda, neschopnos+ úniku, 
blúdenie... Bludisko v 'udskom %ivote 
vnímam v dvoch podobách: vonkaj#ej 
– sociálnej a vnútornej – osobnostnej. 
Pri vonkaj#ej forme h'adáme a !asto 
nenachádzame rie#enie vz+ahov medzi 
nami a na#imi blízkymi a spolo!nos+ou 
vôbec. Pri vnútornej forme ide najmä 
o vyrie#enie na#ich vnútorn$ch sporov 
a rozporov. Samozrejme, tieto dve for-
my sa navzájom prelínajú.

V. Mores: Nemám ambície odpo-
veda+ na v#etky zlo%ité otázky so-
ciálnych problémov. Skôr chcem iba 
trochu znepokoji+, prebudi+, otrias+. 
Hlavn$mi hrdinkami príbehu sú tri 
%eny, ktoré sa náhodou ocitnú v bli%-

#ie nede* novanom prostredí. Vieme, 
%e je to akási !akáre( a to je v#etko. 
Samotné postavy nekonkretizujú, 
pre!o sem pri#li. Ako keby sa hanbili 
zdôveri+ jedna druhej. Pre%ité situácie 
zaznamenávajú na diktafóny. "o robia 
neskôr s nahrávkami, to sa mô%eme 
len domnieva+. Do deja príbehu sa 
dostáva postupne &al#ích pä+ postáv, 
ktoré sú ist$m spôsobom zvlá#tne, 
mo%no nenormálne a absurdné vo 
svojom konaní. Ka%dá postava pre-
chádza ur!it$m v$vojom, ur!itou 
premenou, sna%iac sa vyrie#i+ svoj 
vlastn$ vnútorn$ rozpor.

K. Janesová: Áno, %ánrovo ide o drá-
mu s mnoh$mi absurdn$mi situácia-
mi. My, herci, sme v#ak  presved!ení, 
%e tieto situácie, okorenené iróniou 
a svojsk$m humorom, vyvolajú u di-
vákov aj úsmev !i smiech. Veríme, 
%e z predstavenia budú odchádza+ 
príjemne osvie%ení a obohatení.

Srde!ne touto cestou poz$vame 
na#ich priaznivcov na premiéru a pra-
jeme v#etk$m divákom pekn$ ume-
leck$ zá%itok.

(r)

Nebojte sa Labyrintu
alebo pozvanie na premiéru  

o 18.00 hod. na programe slávnostné 
otvorenie festivalu a dramatizácia 
prózy M. Kuku!ína Neprebuden$ 
v podaní Divadla Commedia Poprad 
(na snímke). V popolud(aj#ích ho-
dinách o 15.00 hod. uvedie Divadlo 
mlad$ch ,u(ava veselohru Rysavá 
jalovica na motívy známej poviedky u% 
spomínaného autora. Mesto "adca ve-
nuje toto predstavenie predov#etk$m 
svojim star#ím spoluob!anom, !lenom 
spolo!ensk$ch organizácií a spolkom, 

obyvate'om penziónov a domo-
vov pre seniorov. Vstup je vo'n$. 
Do pozornosti vám dávame aj 
tradi!n$ sprievod divadelníkov 
(DDS EVA) centrom mesta, ktor$ 
sa uskuto!ní v utorok o 13.30 hod. 
(Mati!né námestie – Námestie 
slobody – Palárikova ulica) a di-
vadelné predstavenia Klauniáda 
a Janko Hra#ko v podaní známeho 
slovenského bábkara Tomá#a 
Plaszkeho z Ko#íc a jeho Divadla 
v kufri, ktoré sa uskuto!nia v ten 
ist$ de( o 14.00 hod. pri fontáne 
na Palárikovej ulici a sú ur!ené 
najmä pre mal$ch divákov. 

Srde!ne Vás poz$vame. Srdce 
Palárikovej Rakovej bije aj pre 
vás.

(a$)

Pohybom k zdraviu a radosti
Testovania pilotného projektu pre školákov sa zúčastní aj Čadca

Základná #kola "adca, Rázusova ulica je jednou zo 16 vybran$ch základn$ch 
#kôl na Slovensku, ktorá realizuje testovanie pilotného projektu pod názvom 

, ktor$ vyhlásilo Ministerstvo #kolstva, vedy, v$skumu 
a #portu SR v období od februára do júna 2012. Cie'om projektu je privies+ 
deti k pravidelnému pohybu a motivova+ ich k náv#teve krú%kov pohybov$ch 
aktivít v popolud(aj#ích hodinách v #kolách a v #portov$ch kluboch. Ka%d$ 
%iak #koly dostal #portov$ poukaz s ponukou #portov$ch aktivít, do ktor$ch 
sa mohol prihlási+ v #kole, alebo mimo #koly. Hodnota #portového poukazu je 
50 EUR, organizátor ich pou%ije v$lu!ne na organizáciu pohybov$ch aktivít. 499 
%iakov #koly prejavilo záujem celkom o 22 #portov$ch krú%kov (futbal, stoln$ 
tenis, basketbal, vybíjaná, badminton, plávanie, turistika, #portové a pohybové 
hry na 1. stupni, #tafetové hry, gymnastika, loptové hry a &al#ie) a 10 aktivít 
v #portov$ch kluboch v meste (plávanie, tenis, stoln$ tenis, futbal, volejbal, 
hokejbal a iné). Celkové * nan!né prostriedky na #portové poukazy predstavujú  
sumu 25 380 EUR a sú viazané na mzdy vedúcich krú%kov, trénerov, nákup 
pomôcok a re%ijné náklady v pomere stanovenom ministerstvom. 

Mgr. Zdenka Maslíková, riadite%ka $koly

Pozvanie na podujatia v Dome kultúry v Čadci
KAVIAREŇ SLÁVIA, 13. apríl 2012 o 18.00 h 
Populárna zábavná relácia so spevákom Petrom Sta#ákom a jeho hos+ami
Vlado Mores: LABYRINT, 19. apríl 2012 o 18.00 h
Premiéra divadelnej hry v podaní !lenov Divadelného súboru Jána Palárika, 
ktorí pôsobí pri Kultúrnom a informa!nom stredisku v "adci.
Ú!inkujú: A. Jane#ík, K. Janesová, J. Kullová, K. Ple#iv!áková, L. Byt!anková, 
F. Ku!ák, E. Moresová, L. Zvara. Ré%ia: Vlado Mores.
FRAGILE, 20. apríl 2012 o 18.00 h
Koncert slovenskej hudobnej formácie zlo%enej zo známych slovensk$ch inter-
pretov – Bra(o Kostka, So(a Norisová, Jana Golisová, Helena Kraj!iová, Svetlana 
Rymarenko, Slavo Ko#eck$, Vilo Csontos a Kamil Mikul!ík.
TRI PRASIATKA A VLK, 22. apríl 2012 o 15.00 h
Divadelná rozprávka pre najmen#ích divákov v podaní hercov Spi#ského divadla.
Podujatia pripravilo Kultúrne a informa!né centrum mesta "adca.


