
Len pred niekoľkými dňami vyšla nová
kniha, ktorá môže zaujať Čadčanov, rodákov
a všetkých priaznivcov Čadce a Kysúc. 

Monografiu vydalo Mesto Čadca v
spolupráci s vydavateľstvom Magma. Táto
živá a pútavá kronika má 568 strán a zaují-
mavým spôsobom zachytáva život mesta
a jeho mestských častí od ich vzniku až do
dnešných dní. Knihu zostavili Mária Ščury-
ová, Katarína Šulganová a  Ľubica Podo -

láková. Autormi jednotlivých kapitol sú Dra-
homír Velička, Marián Liščák, Tomáš
Adamčík Vladimír Homola, Martin Turóci,
Ladislav Paštrnák, Marek Sobola a Katarína
Šulganová.

Publikácia pozostáva z  úvodnej časti
a štyroch hlavných kapitol rozčlenených na
menšie textové úseky. Nájdete v nej známe,
ale aj menej známe, či celkom nové infor-
mácie. Prehľadne a  s  dôrazom na ľudské
osudy zaznamenáva život obyvateľov Čadce,
jej rozvoj za posledné desaťročia, jedinečnú
polohu mesta na hranici troch štátov, ako aj
bohatý kultúrny a spoločenský život v

Čadci. Kniha je bohato ilustrovaná dobo -
vými fotografiami, súčasnými leteckými po-
hľadmi na mesto a mestské časti, snímkami
zo života mesta a jeho obyvateľov. Zaují-
mavé sú aj mapy a novinkou sú návrhy erbov
jednotlivých mestských častí. Po prvý raz
boli spracované podrobné údaje o histórii a
súčasnosti mestských častí Horelica, Dra-
hošanka, Čadečka, Podzávoz, Milošová a
Rieka a sídlisk Žarec a Kýčerka. Spolu s
hlavnou kapitolou o histórii a súčasnosti
mesta tvoria koncept celej knihy.

Hlavným motívom knihy a každej jej
kapitoly je však človek – jeho život a práca

v každej dobe. Kniha je teda aj poďako-
vaním všetkým rodákom a Čadčanom, ktorí
v meste žijú, spoluvytvárajú jeho podobu
a najmä jeho hodnoty.

Kolektív tvorcov pripravil túto knihu
s úctou a láskou k Čadci a ľuďom, ktorí sa
tu narodili a žijú, a preto verí, že kniha si
nájde dôstojné miesto v rodinných knižni-
ciach obyvateľov a priaznivcov mesta.

Publikáciu Čadca, súčasnosť a  história si
môžete zakúpiť v Informačnom centre mesta
Čadca (v Mestskom dome).
Cena knihy je 25 eur.

S úctou k histórii a súčasnosti

V týchto dňoch vyšla kniha 
ČADCA súčasnosť a história

Predstavujeme Vám niekoľko ukážok z novej knihy
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