ČADČAN
Poďakovanie primátora
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám úprimne poďakoval za Váš hlas a dôveru,
ktorú ste mi prejavili vo voľbách. Vážim si Vašu podporu a sľubujem
Vám, že aj v nastávajúcom volebnom období budem nielen ja, ale aj
ďalší predstavitelia a zamestnanci mesta pracovať v jeho prospech.
Verím, že nám všetkým záleží na rozvoji a neustálom napredovaní
Čadce a na skvalitňovaní života jej občanov. Ďakujem Vám aj za
spoluprácu a podporu v uplynulom období a teším sa na naše ďalšie
spoločné stretnutia či už v pracovnej alebo súkromnej sfére.
S úctou
Ing. Milan Gura

Nové moderné autobusy pre cestujúcich
Cestujúci v Čadci môžu v rámci
mestskej verejnej dopravy využívať dva
nové moderné autobusy s klimatizáciou
a bezplatným pripojením na internet.
Autobusy sú zaradené na prímestské
linky Milošová, Čadečka. Nové autobusy
sú plne klimatizované a vybavené
informačnými tabuľami zobrazujúcimi
aktuálny čas, smer linky a nasledujúcu
zastávku. Ing. Milan Gura: „Chceme
naštartovať obnovu vozového parku
MHD. Posledná obnova bola pred viac
než 10 rokmi, kedy sa kúpili 3 nové
autobusy. Ročne autobusy v rámci

MHD v Čadci najazdia 350 000 km
a prepravia 650 000 cestujúcich. Nové
autobusy nahrádzajú staršie typy, ktoré
sú už technicky aj morálne zastaralé.
Zabezpečujú vyšší komfort prepravy
a to aj modernou klimatizáciou
s vykurovaním. Z bezpečnostného
hľadiska autobusy poskytujú vyššiu
bezpečnosť oproti starším typom, či
už svojou konštrukciou alebo senzormi
na cúvanie a ďalšími bezpečnostnými
systémami. Okrem ekologických
a bezpečnostných opatrení, sú nové
autobusy vybavené wifi routrom.“
(r)

PRIPRAVUJEME 28. KYSUCKÉ VIANOCE

Z pripravovaných programov vám dávame do pozornosti nasledujúce podujatia.
6. december o 15.30 h, Matičné námestie
MIKULÁŠ V MESTE - tradičné mestské podujatie s bohatým programom a sladkosťami
pre deti, rozsvietenie vianočného stromčeka a novej vianočnej výzdoby v meste.
7. december 2018 o 17.00 hod., Galéria Čadca
SÚZNENIE – vernisáž výstavy diel slovenských maliarov a sochárov zo súkromnej zbierky.
Výstava potrvá do 22. februára 2019.
13. – 14. december, Matičné námestie, Dom kultúry
VIANOČNÉ REMESELNÉ TRHY
Pestrá prezentácia ľudových a umeleckých remesiel, zaujímavá a tradičná gastronómia,
vystúpenia folklórnych skupín a sólistov.
16. december o 16.30 h, Kostol sv. Bartolomeja
VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT
Účinkujú: Kysucký komorný orchester mesta Čadca, Miešaný spevácky zbor Kysuca,
Spevácky zbor Coro Laudamus Piešťany. V rámci koncertu sa uskutoční dobrovoľná
charitatívna zbierka pod záštitou p. Evy Gurovej. Výťažok zo zbierky bude venovaný na
charitatívne účely.
13. január 2019 o 18.00 h, Dom kultúry
NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Osobnosť Kysúc za rok 2018
Podrobné informácie o jednotlivých podujatiach a celom programovom cykle prinesieme
v nasledujúcich vydaniach novín, na webových stránkach mesta a samostatných
programových plagátoch.
(r)
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Mesto Čadca povedie ďalšie 4 roky Ing. Milan Gura

Výsledky komunálnych volieb v Čadci
Počas uplynulého víkendu sa na území
Slovenska konali komunálne voľby.
Svoj hlas kandidátom na primátora
a poslancov mestského zastupiteľstva
v Čadci prišlo odovzdať 8559 občanov (42, 87 %). Pre nastávajúce volebné obdobie rokov 2018 – 2022 bol v
Čadci do funkcie primátora opätovne
zvolený Ing. Milan Gura (na snímke).
Zoznam zvolených poslancov v meste
Čadca
Volebný obvod č. 1: 2 poslanci
Marián Kubala (NOVA), Jozef Kupka
(nezávislý kandidát).
Volebný obvod č. 2: 4 poslanci
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. (nezávislý
kandidát), JUDr. Jozef Pajer (SaS), Ing.
Peter Lariš (NOVA), Mgr. Tomáš Urbaník
(nezávislý kandidát).
Volebný obvod č. 3: 7 poslancov
JUDr., PhDr. Peter Strapáč, PhD. (nezávislý kandidát), Ing. Milan Gura (nezávislý kandidát), Mgr. Slávka Zelníková
(nezávislý kandidát), Mgr. Martin Klimek (KDH), Mgr. František Kučák
(Smer – sociálna demokracia), MUDr.
Anna Korduliaková (NOVA), Mgr.
Dana Jašurková (nezávislý kandidát)

Vo volebnom obvode č. 3 dôjde k zmene,
keď za Milana Guru zvoleného za primátora, nastúpi na poslanecké miesto
prvý náhradník – Mgr. Jaroslav Klus.
Volebný obvod č. 4: 12 poslancov
Mgr. Marcel Šulo (nezávislý kandidát),
Vladimír Malík (nezávislý kandidát),
JUDr. Mgr. Jozef Vražel, PhD. (nezávislý
kandidát), Peter Zverec (nezávislý kandidát), Mgr. Michal Duraj (SaS), Ing. Rudolf
Cyprich (nezávislý kandidát), RNDr. Anna

Belousovová (nezávislý kandidát), Mária
Badurová (nezávislý kandidát), Mgr.
Xénia Šurhaňáková (nezávislý kandidát),
Mgr. Peter Šimulák (NOVA), Mgr. Jozef
Rucek (nezávislý kandidát), Ing. Marián
Hlaváč, MBA (nezávislý kandidát).
Mestské zastupiteľstvo v Čadci bude
mať 25 poslancov. Ďalšie informácie o výsledku volieb nájdete na webovej stránke
mesta www.mestocadca.sk.
(r)

Športová akadémia Mateja Tótha aj v Čadci
Olympijský víťaz a majster sveta
v atletike Matej Tóth so svojim tímom
priniesol celoslovenský projekt pre deti
predškolského a mladšieho školského
veku – Športovú akadémiu Mateja Tótha
– aj do nášho mesta. Jej cieľom je budovať
od malička prirodzený vzťah detí ku športu
a zároveň zabezpečiť, aby sa hýbali správne.
Ing. Milan Gura: „Prvoradým zámerom
vzniku akadémie v Čadci bolo pritiahnuť
deti k športu. Tréningový program je
vystavaný tak, že dáva šancu každému
dieťaťu športovať a možnosť sa stať aj
vrcholovým športovcom. Najdôležitejší je
pozitívny príklad a podpora k športovaniu.
Túto myšlienku Matej dnes medzi deti
priniesol.“
Čo je Športová akadémia Mateja Tótha?
Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe
krúžkov na 1. stupni základných škôl.
Akadémia pomocou prepracovanej
metodiky a školených trénerov poskytuje
deťom všeobecný športový základ, ale aj

motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.
Tréningy sú naplánované tak, aby deti
športovali hravo, dbá sa na ich telesný
aj duševný vývin a zároveň deti zistia,
na aký šport majú najlepšie predpoklady.

Tento jedinečným tréningový program,
ktorý dbá na kvalitu pohybu, zdravý vývoj
dieťaťa a radosť z pohybu, prichádza do
nášho mesta vďaka finančnej podpore
spoločnosti Lumaco.
(r)

Prvé bezpečné priechody pre chodcov
Mesto Čadca bolo úspešné v dvoch
projektoch na zvýšenie bezpečnosti chodcov.
Za finančnej podpory ČSOB nadácie
- Pozor! Zebra na ceste vznikli v meste
prvé bezpečné priechody pre chodcov.
Osemtisícový grant pomohol rozsvietiť
priechody pre chodcov
Radnica na realizáciu projektu vybrala dve
rôzne lokality. Prvou z nich je priechod pre
chodcov na Okružnej ul. (pri obchodnom
dome Lidl), kde vznikli 3 priechody.
Ďalšou lokalitou je priechod pre chodcov

v bezprostrednej blízkosti ZŠ s MŠ Čadca
– Podzávoz. Do vozovky boli umiestnené
solárne LED gombíky, ktoré slúžia na zvýšenie
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Pri
škole sa priechod farebne zvýraznil a osadili
sa aj výstražné svetlá v boxe. Ing. Milan Gura:
„Osobne mám veľkú radosť z projektu pri ZŠ

s MŠ Podzávoz. Túto lokalitu sme vybrali
práve pre jej zvýšené ohrozenie. Škola sa
nachádza na frekventovanom dopravnom
úseku. Ide o úsek častých dopravných nehôd,
hustú premávku a tiež je to miesto realizácie
stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec.
Aby boli naše deti v bezpečí, v rámci spoločnej
investície Žilinského samosprávneho kraja a
Mesta Čadca, vybudujeme na budúci rok v
danej lokalite nový chodník, ktorý prispeje
k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky.“
(r)
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KYSUCE

Osobnosti Čadce 2018
V predve čer 100. v ýro čia vzniku
Československa – 27. októbra 2018 sa
v Dome kultúry v Čadci uskutočnil
slávnostný galaprogram nazvaný JUBILEÁ
2018, ktorého garantom bolo Mesto Čadca.
V rámci programu sme si pripomenuli
mnohé významné jubileá, ktoré sa v tomto
roku viažu k nášmu mestu a Slovensku.
V prvej časti programu boli odovzdané
ocenenia osobnostiam Čadce za rok 2018.
Ocenenia za svoju aktívnu a záslužnú prácu
pre naše mesto a región Kysúc si z rúk
primátora Ing. Milana Guru a poslankyne
MUDr. Anny Korduliakovej prevzali Ing.
Elena Kováčová, Ing. Anna Zbojanová,
Ing. Ján Drobil, MUDr. Vladimír Nehaj,
Dpt. Milan Kubjatko a Mgr. Pavol Sedláček.
Ocenenie pre Mgr. Annu Strakovú in
memoriam prevzala jej dcéra Eva Huslicová.
Pri príležitosti 20. výročia spolupráce
a priateľstva medzi mestami Čadca a Źywiec
bolo udelené Čestné občianstvo mesta Čadca
burmistrovi Źywca Mgr. Ing. Antonimu
Szlagorovi. Ocenenia z rozvoj za podporu
vzájomnej spolupráce boli udelené aj

ďalším predstaviteľom tohto mesta. V rámci
dramaturgicky mimoriadne zaujímavého a
hodnotného koncertu, ktorý bol súčasťou
galaprogramu, sa pod vedením dirigenta
Karola Kevického predstavili domáce
umelecké súbory – Kysucký komorný
orchester, Miešaný spevácky zbor Kysuca so
sólistom MUDr. Vladimírom Gajdičiarom,
cimbalistka Mgr. art Radka Weisháb
a umelecké zoskupenie zo Źywca – Beskid
SoundProject TRIO v zostave Paulina Duc
(soprán), Sebastian Niemczycki (klavír)
a Mateusz Biernat (saxofón). Oceneným
osobnostiam blahoželáme, účinkujúcim
ďakujeme za jedinečný umelecký zážitok
a publiku za mimoriadne krásnu a priaznivú
atmosféru počas celého programu.
Ocenené osobnosti Čadce za rok 2018
Ing. Ján Drobil
Cena mesta Čadca a celoživotnú aktívnu prácu
v oblasti hospodárstva, za zásluhy o regionálny
rozvoj v oblasti výroby a podnikateľskej
činnosti na Kysuciach, za angažovaný prístup
vo verejnom živote, za vytváranie pozitívneho
obrazu o Čadci a regióne Kysúc.

MSZ Kysuca, KKO a dirigent K. Kevický

Ing. Elena Kováčová
Cena mesta Čadca za celoživotnú aktívnu
pedagogickú činnosť, za mimoriadny prínos
k rozvoju stredného školstva v Čadci,
za rozvoj vzdelávania a výchovu mladej
generácie v regióne Kysúc a zviditeľnenie
mesta na domácej i zahraničnej pôde.
Ing. Anna Zbojanová
Cena mesta Čadca za dlhoročnú obetavú,
záslužnú a mimoriadne zodpovednú
prácu v prospech mesta Čadca, za výraznú
podporu kultúrneho a spoločenského života
mesta a regiónu, za zásluhy o rozvoj Čadce
a šírenie jej dobrého mena na domácej
i zahraničnej pôde.
Mgr. Anna Straková in memoriam
Cena primátora mesta Čadca in memoriam
za celoživotnú obetavú prácu v oblasti
kultúrneho a spoločenského života mesta,
za výrazný prínos pre rozvoj kultúry
v regióne Kysúc, za mimoriadne angažovaný
a statočný postoj k životu a ľuďom.
Dpt. Milan Kubjatko
Cena primátora mesta Čadca za významné
celoživotné, vysoko odborné pôsobenie
v oblasti hospodárskeho života mesta
a regiónu Kysúc, za zásluhy o rozvoj mestskej
infraštruktúry, za aktívnu angažovanosť
v prospech mesta Čadca a šírenie jeho
dobrého mena doma i v zahraničí.
MUDr. Vladimír Nehaj
Cena primátora mesta Čadca za celoživotné
odborné pôsobenie a zásluhy o rozvoj
zdravotníctva a ochrany zdravia v Čadci
i regióne Kysúc, za mimoriadne humánny
prístup k pacientom, za šírenie dobrého
mena mesta Čadca a regiónu Kysúc.
Mgr. Pavol Sedláček
Cena primátora mesta Čadca za viac
než 35-ročné aktívne pôsobenie
a v ynikajúcu reprezentáciu mesta

A. Zbojanová a primátor M. Gura.

A.Szlágor, burmister Žywca, M. Gura a M. Czúl, zástupca burmistra Žywca.
a regiónu Kysúc v šachu, za mimoriadne
obetavú trénerskú a organizátorskú
činnosť na pôde Kysuckej šachovej školy

a šachového klubu v Čadci, za rozvoj
športu a vytváranie pozitívneho obrazu
mesta Čadca doma i v zahraničí.
(at)

Klenoty ukryté v kysuckej ľudovej piesni
3. novembra 2018 sa v Čadci zišli znalci
a vyznávači ľudovej kultúry. Spolok hudobného folklóru v Bratislave v spolupráci
s Mestom Čadca, Domom kultúry v Čadci.
Kysuckou knižnicou, Kysuckým múzeom,
Kysuckým kultúrnym strediskom a ďalšími partnermi zorganizoval už po 15. raz
celoslovenský Seminár o ľudovej piesni. Jeho
jedinečnosť spočíva v tom, že systematicky
mapuje jednotlivé regióny, vyhľadáva odborníkov i zberateľov folklórnych tradícií
a podporuje ich činnosť. Výber miesta
konania seminára v roku 2018 na Kysuciach mal mimoriadny význam nielen pre
kysuckú kultúrnu provenienciu, ale aj pre
získanie nových progresívnych poznatkov
o tradičnej ľudovej hudobnej kultúre na
Kysuciach. Kysucké ľudové piesne si ako

Klenoty Kysúc - výstava
súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska zasluhujú náležitú pozornosť. Sú skutočnými
klenotmi v pokladnici slovenskej kultúry.
Odbornými garantmi seminára boli Pavol
Kužma a redaktor Slovenského rozhlasu
Marian Minárik. V rámci seminára bolo
odprezentovaných 12 prednášok na danú
tému. Zaujímavé a inšpiratívne prednášky

Auditórium Seminára o ľudovej piesni Kysúc.

zazneli v podaní Pavla Kužmu, Jána Rokytu
(Česko), Magdaleny Szyndler (Poľsko),
Renáty Janošcovej, Alojza Kontríka, Pavla
Markecha, Romana Bienika, Heleny Zahradníkovej, Pavla Koptáka, Heleny Fulierovej, Janky Petrovičovej a Silvie Petrekovej.
Ide pieseň Kysucami
Seminár obohatil v popoludňajších hodinách aj umelecký scénický program
nazvaný Ide pieseň Kysucami prezentujúci
krásu a bohatstvo ľudových tradícií a vokálnych prejavov v oblastiach Kysuckej
vrchoviny, Kysuckých Beskýd, Javorníkov a Turzovskej vrchoviny v podaní
domácich folklórnych súborov a sólistov.
Vďačnému publiku sa v réžii Pavla Kužmu
predstavili rodáčka z Kysúc – vynikajúca
speváčka ľudových piesní Helena Za-

FS Svrčinka
hradníková, folklórne súbory Kelčovan
z Čadce a Jedľovina z Kysuckého Nového
Mesta, Goroľ muzika zo Skalitého, FS
Svrčinka zo Svrčinovca, FS Vajčovci
z Horného Vadičova, trojčlenné vokálne
ženské zoskupenia – Sestry Matákové a
Vrchárky z Kysúc.
Unikátna výstava ľudových nástrojov
Seminár tematicky podporila aj unikátna
výstava ľudových hudobných nástrojov
zo zbierok manželov Amálie a Pavla Kužmovcov pod názvom Klenoty Kysúc, ktorá
bolo inštalovaná v dňoch 2. – 6. novembra
v Domu kultúry v Čadci. Jej návštevníci
mohli po celý týždeň obdivovať unikátne
ľudové nástroje, mnohé zapísané aj do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ďalším sprievodným

podujatím, ktoré pre mladých poslucháčov pripravilo Mesto Čadca a Kysucká
knižnica v Čadci, bol tvorivý workshop
a prednášky o ľudovej piesni. Uskutočnili sa 24. októbra pod vedením lektorov Pavla Kužmu a Janky Petrovičovej.
Záštitu nad celým podujatím prevzali
primátor Čadce Milan Gura a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Erika Jurinová. Pán Jozef Tkáčik, predseda
Spolku hudobného folklóru, na záver seminára poďakoval za spoluprácu všetkým
domácim organizátorom, primátorovi
Čadce M. Gurovi, P. Kužmovi a účinkujúcim súborom a sólistom a vyzdvihol mimoriadne vysokú obsahovú i organizačnú
úroveň seminára.
(ka)
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