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Netradičná oslava príchodu nového roka

Štefanský pohár plný hviezd 

Zimná údržba – kto za čo zodpovedá?

Prvým Slovákom roku 2020 je Čadčan

Každý utorok Aréna len pre Čadčanov   

Prvé dieťatko, ktoré sa narodí krát-
ko po odbití polnoci Nového roka, 
je vždy veľmi očakávané a  v  istom 
zmysle sa mu prisudzuje výsadné 
postavenie. 

V roku 2020 patrilo v  rámci Slo-
venska prvenstvo práve nášmu mes-
tu. Presne minútu po polnoci sa v 
Kysuckej nemocnici v Čadci narodil 
chlapček ako buk a  stal sa prvým 
dieťatkom narodeným v roku 2020. 
Maxim prišiel na svet v Kysuckej 

nemocnici v Čadci takmer minútu po 
polnoci s krásnymi mierami – váhou 
4 100 gramov a dĺžkou 54 centime-
trov. Šťastným rodičom Michaele a 
Stanislavovi Kováčikovcom z Čadce 
sa Maxim narodil ako prvé dieťatko. 
Matku najmladšieho obyvateľa Čadce 
osobne navštívil aj primátor Milan 
Gura. Zablahoželal jej k  narodeniu 
dieťatka a poprial celej rodine veľa 
zdravia, lásky a šťastia. Pripájame sa 
a blahoželáme ku krásnemu chlapče-
kovi.  (r)

Mesto Čadca dostáva v tomto období množstvo podnetov a sťažností na 
zimnú údržbu ciest a chodníkov. Na rôznych diskusných fórach sa preberá 
stav komunikácií v meste. Málokto však vie, že na území Čadce pôsobí viacero 
správcov ciest, a to znamená, že nie všetky komunikácie spravuje Mesto Čadca.                                                                                                                                       
Na území mesta Čadca zabezpečujú zimnú údržbu ciest títo správcovia:

závod Kysuce.

Dôležité kontakty

podnik služieb Čadca. Čadčania sa v prípade potreby môžu obrátiť na nonstop 
dispečing údržby miestnych komunikácií mesta Čadca:  +421 41 432 3064 

Nový rok 2020 máme tu a my dú-
fame, že ste novoročné oslavy prežili 
v zdraví. Otázniky okolo ohňostroja 
rozdeľujú ešte aj dnes verejnosť na 
viac táborov. 

Niektorí si bez ohňostroja Silvester 
nevedia predstaviť, iní by ho boli 
oželeli a ušetrené peniaze poslali 
postihnutým tragédiou v  Prešove 

zareagovalo okamžite a  výťažok zo 
zbierky, ktorá sa konala na pôde 
úradu a  mestských organizácií za-
slalo bezodkladne na účet mesta 

ohňostroj nechce, pretože plaší do-
mácich miláčikov a zvieratá žijúce v 
parkoch mesta. 

Mesto sa však po viacerých úva-
hách rozhodlo ohňostroj nezrušiť. 
No pripravilo vítanie Nového roka 
2020 v  inej podobe než po minulé 
roky – v  popoludňajších hodinách, 
s  dôrazom na rodiny s deťmi. Na 
základe mimoriadne pozitívnych 
ohlasov si myslíme, že to bola veľmi 
dobrá myšlienka. Matičné námestie 
sa už po 16.00 hod. zaplnilo takmer 
do posledného miesta. Najskôr deti 

-
tomným prihovoril primátor Milan 
Gura s novoročným prianím. Násled-
ne sme už mohli sledovať nádherný 
takmer 10-minútový ohňostroj, ktorý 

uchvátil nielen deti a mládež, ale aj 
-

točne jedinečný zážitok. Po celý čas 
sa ľudia príjemne zabávali, tancovali 
a zohrievali sa horúcimi nápojmi. Ná-
mestie zažilo veľmi peknú a priateľ-
skú atmosféru. Oslavy Silvestra 2019 

splnili svoje poslanie a boli peknou 
bodkou za kultúrnym životom nášho 

v takomto duchu pripravili aj Silves-
ter 2020 a Nový rok 2021.

 (r)

Stabilnou súčasťou „športových“ 
Vianoc na Kysuciach sa stal Štefanský 
pohár – Memoriál M. Piteľa. Najväč-
šou hviezdou tohtoročného Štefan-
ského pohára bol slovenský futbalista 
Marek Hamšík. 

Najskôr absolvoval besedu s mlá-
dežou a neskôr rozdával záujemcom 
autogramy. Medzitým chytal za svoj 
tím Hamšík Winery a predviedol 
niekoľko skvelých zákrokov. Podujatia 
sa zúčastnilo desať tímov rozdelených 
do dvoch skupín. Zápasy sa hrali na 
20 minút na umelej tráve. Moderáto-
rom podujatia bol známy komentátor 

futbalových osobností sa prišli do Čadce 

účastníkmi bolo viacero prvoligových 
futbalistov. V poradí 24. ročník vyhral 

-
kového triumfu po rokoch 2013 a 2016.                                                                                                                                      
24. ročník Štefanského pohára sa zapíše 
do histórie futbalu ako veľmi úspešný, 

nielen v samotnom meste Čadca a 
na Kysuciach, ale bude rezonovať po 

futbalovým nadšencom vydarila ďalšia 
futbalová akcia, ktorá si získala priaz-
nivcov zo širokého okolia. 

 (r)
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EV 3319/09. Vychádza jedenkrát mesačne.

Pozývame všetkých fanúšikov kor-
čuľovania na ľade, aby využili bez-
platné verejné korčuľovanie pre 
obyvateľov Čadce a prišli do MM 

Každý utorok v čase od 16.30 do 
-

zať, že ste obyvateľom nášho mesta a 
-
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Sedem zastavení 
Pavla Mušku

Ďakujeme za 2 035 eur pre Dom charity sv. Gianny v Čadci

Galéria Čadca privítala na vernisáži 
v piatok 13. decembra 2019 v pod-
večerných hodinách priaznivcov 
tvorby akademického maliara, 
Kysučana –  Pavla Mušku. Výstava 
pod názvom Muška 007 (v ktorej 
je zašifrované aj číslo spojené so 
životným jubileom umelca) pred-
stavuje jeho výtvarné diela v trochu 
netradičnej podobe. 

Muška svojou výstavou poukazuje 
na sedem rozhodujúcich tvorivých, 
do umeleckého šatu odetých, za-
stavení, ktoré mali vplyv na rozvoj 
jeho výtvarnej tvorby. Autor pre-
zentuje v  rôznych podobách svoje 
monumentálne práce v architektúre 
a s  nimi súvisiace prípravné práce 
ako sú štúdie, návrhy či materiálové 
skúšky. K  týmto zastaveniam patrí 
nádherná mozaika Život inštalo-
vaná v  Dome kultúry v  Čadci pred 
divadelnou sálou (1980), originálna 
mozaika zobrazujúca sv. Cyrila a sv. 
Metoda v kostole v Radoli (2016) a 
taktiež najnovšie monumentálne die-

lo autora – všetkými farbami hrajúca 
unikátna vitráž Svätá rodina v novom 
kostole v Žiline – Budatíne, na ktorej 
majster Muška pracoval 7 mesiacov 
(2019). K ďalším autorovým tvorivým 
zastaveniam patria jeho art protisy, 
cykly pôvabných akvarelov či portré-
tov, ktoré majú v jeho tvorbe trvalé a 
nezastupiteľné miesto a na výstave 
nemôžu chýbať, ako aj  ďalšie práce 
tvorené prostredníctvom modernej 
techniky a  tlače –  inkjet print. Na 
výstave nepochybne zaujmú aj origi-
nálne inscenované fotografie, ktoré si 
umelec zvolil ako formu stvárnenia 
jednotlivých zastavení Krížovej cesty 
pre novopostavený kostol v  Buda-
tíne. Veríme, že pre návštevníkov, 
ktorí nepoznajú všetky spomenuté 
monumentálne práce Pavla Mušku, 
bude výstava v ich reálnej kráse, bude 
výstava motiváciou, aby uvedené ob-
jekty navštívili a mohli ich obdivovať 
v celej ich kráse a jedinečnosti.

Výstava Pavla Mušku, ktorý žije 
a pôsobí v Kysuckom Novom Meste, 
je súčasne aj pripomienkou jeho 

minuloročného životného jubilea 
(21. 6. 1949) a poďakovaním za jeho 
odbornú pomoc a  sústavnú spolu-
prácu pri kreovaní a  rozvíjaní našej 
mestskej galérie. Osobne sa vernisáže 
zúčastnil a  zablahoželal autorovi aj 
primátor Milan Gura s  manželkou, 
maliar a pedagóg prof. Jaroslav Uhel, 
členovia Štúdia neprofesionálnych 
výtvarníkov Kysúc, ktoré P. Muška 
dlhodobo viedol a ďalší predstavitelia 
kultúrneho a  spoločenského života, 
priatelia a priaznivci umenia. Vernisáž 
svojim vystúpením obohatili členovia 
Komorného kvarteta pri KKO v zlože-
ní Mária Kunáková, Anton Pohanče-
ník, Ivan Kubiš a Pavol Šamaj. 

Výstava Muška 007 potrvá do 28. 
februára 2020. Garanti výstavy: Mesto 
Čadca a Dom kultúry v Čadci. Part-
ner výstavy: Fond výtvarných umení. 
Galéria je otvorená v PO – PIA v čase 
8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod., v prí-
pade záujmu a pre skupiny aj v inom 
vopred dohodnutom čase. Vstup je 
voľný. Srdečne vás pozývame.
 (aš)

V  rámci cyklu Kysucké Vianoce 
v Čadci v čase od 5. do 16. decem-
bra 2019 prebiehala na pôde nášho 
mesta verejná finančná zbierka pre 
Dom charity sv. Gianny v Čadci. 

Zbierka bola určená na podporu 
a  pomoc ľuďom bez domova a  so-
ciálne odkázaným spoluobčanom. 
Na príprave a realizácii zbierky 
spolupracovali aj pracovníci Mesta 
Čadca, Domu kultúry v Čadci a pani 
Eva Gurová, manželka primátora, 
ktorá nad celou charitatívnou akciou 
prevzala záštitu už po deviaty raz. 
Každému, kto sa do zbierky zapojil, 
venovali organizátori drobný darček 
– tradične zdobené vianočné gule, 
ktoré darovalo VD Okrasa, me-
dovníčky, drobné ručne zhotovené 
vianočné ozdôbky od členiek MO 
Živena, drôtené srdiečka či originál-
nu detskú kresbu.

Výťažok zo zbierky, ktorá sa konala 

v  rámci Vianočného benefičného 
koncertu (15. 12., kostol sv. Bartolo-
meja) a ďalších koncertov a predvia-
nočných podujatí, predstavuje sumu 
2035 eur. Bola odovzdaná 16. decem-
bra 2019 v  Dome kultúry v  Čadci 
na záver Vianočného koncertu, 
ktorý pripravili žiaci a pedagógovia 
ZUŠ na ul. M. R. Štefánika v Čadci. 
Symbolický šek s  číslom uvedenej 
sumy prevzala od pani Gurovej 
pani Eva Ondrušková, riaditeľka 
Domu charity sv. Gianny v  Čadci. 
Obidve dámy poďakovali za pomoc 
a podporu všetkým dobrým ľuďom, 
ktorí prispeli do zbierky a v tomto 
predvianočnom čase myslia aj na 
neľahké ľudské osudy.Mesto Čadca, 
Dom kultúry v Čadci a Dom charity 
sv. Gianny v Čadci ďakujú touto ces-
tou aj všetkým spolupracovníkom za 
podporu uvedenej zbierky a pomoc 
pri jej organizovaní. 

 at)

Poľský Toruń hostil 
aj kysuckých bežcov
V  dňoch 30. 11. a  1. 12. 2019 sa  
v našom poľskom partnerskom 
meste Toruń konal už 17. ročník 
Festivalu behov sv. Mikulášov, nad 
ktorým drží ochrannú ruku aj 
miestna Fabrika Koperník a vedenie 
mesta Toruń. 

Toto mimoriadne vydarené športové 
podujatie, ktoré každoročne slávnostne 
otvára prezident Mesta Michal Zaleski a 
ktorého sa každoročne zúčastní viac než 
3000 bežcov všetkých vekových kategó-
rií, pravidelne hostí aj kysuckých bežcov 
– členov Klubu Kysuckého maratónu 
(KKM). Pod vedením Milana Polláka 
(beh na 10 km) – predsedu klubu sa ho 
zúčastnili a reprezentovali naše mesto, 
Kysuce a  Slovensko Ján Bucha, Jozef 
Kadura, Ján Slivka, Ignác Krkoška (beh 
na 10 km) a Peter Šuška a Pavol Mizera 
(polmaratón). Naši bežci sa svojho pos-
lania zhostili veľmi dobre a vo svojich 
vekových kategóriách si svojimi časmi 
zabezpečili v silnej konkurencii veľmi 
pekné umiestnenie (Kadura – 4. miesto, 
Krkoška – 8. m., Bucha – 4. m., Pollák 
– 13. m., Slivka – 14. m., Mizera – 21. 
m., Šuška – 6. m.). Všetkým srdečne 
blahoželáme a  ďakujeme za skvelú 
reprezentáciu.

Beh sv. Mikulášov sa koná v mimo-
riadne priaznivej a  priateľskej pred-
vianočnej atmosfére, žije ním naplno 
celé – sviatočne ozdobené a vysvietené 
mesto. Po štarte zaplaví centrum mesta, 
jeho ulice i prímestské štvrte červené 
more. Každý účastník behu – veľký či 
malý, musí totiž absolvovať beh v čer-
venej mikulášskej čiapke a  špeciálne 

vyrobenou červenom tričku. Behu sa 
zúčastňujú aj veľkí či malí štvornohí 
chlpáči a neraz máte možnosť vidieť aj 
oteckov bežiacich za kočíkmi, v ktorých 
sedia ich ratolesti. V tomto behu je totiž 
dovolené takmer všetko, čo prospieva 
dobrej nálade a  humoru. A  tak nie 
je núdza ani o  špeciálne vianočné či 
rozprávkové zimné i bláznivé kostýmy. 
V ostatných rokoch sa osobitne koná 
beh pre deti a taktiež bola zaradená ka-
tegória Nordic Walking (5 km), v ktorej 
nachádzajú uplatnenie najmä skôr naro-
dení a seniori. Všade vládne čulá vrava, 
smiech a  radosť, hlavní organizátori 
a desiatky mladých dobrovoľníkov oplý-
vajú dobrou náladou a ústretovosťou. 
Domáci i zahraniční návštevníci majú 
možnosť navštíviť aj mnohé sprievod-
né podujatia v miestnych športových 
halách, koncerty a jarmok športového 
oblečenia, výstroje a iných praktických 
produktov a  doplnkov spojených so 
športom a  behom. Podujatie má od 
počiatku svojho vzniku aj charitatívny 
rozmer. Dary a  výťažok zo zbierky 
putujú do okolitých detských domovov.

Čadčianski a kysuckí bežci sa tohto 
podujatia zúčastňujú na pozvanie 
svojich partnerov – bežcov zo Združe-
nia  partnerských miest mesta Toruń, 
ktorých vedie pán Ján Majewski. My 
ich každoročne vítame aj u nás v Čadci 
– na Kysuckom maratóne i na Behu 17. 
novembra. Veríme, že táto vzájomne 
prospešná spolupráca a  priateľstvo, 
ktoré významne podporuje Mesto Čad-
ca a KKM sa bude aj naďalej rozvíjať a 
šíriť dobré meno Čadce a Kysúc medzi 
našimi partnermi v Poľsku. (at)

Zľava P. Muška, E. Gurová, M. Gura, K. Šulganová. Foto: E. Homolová.

MSZ Kysuca, KKO, dirigent T. Vrškový a organista R. Bareš pripravili svojim priaznivcom počas Vianočného benefičného koncertu jedinečný 
umelecký zážitok.

Členovia KKM pred štartom na Námestí Mikuláša Koperníka, vpravo dolu J. Majewski.
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Čadca spustila svoju mobilnú aplikáciu 

Nikdy neuprednostním nezodpovedných 
pred slušnými ľuďmi

Navrhoval ďaleko vyššie dane ako boli prijaté a teraz, po svojom odvolaní, „bojuje“ proti ich zvýšeniu

Čadčianska plavecká 
štafeta 2020
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OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Pán primátor, kedy začína 
sezóna na našom mest-
skom kúpalisku? Taktiež by 
ma zaujímalo či nezdražie 
vstupné? 

Kúpalisko prešlo istými zme-
nami. Vybudovali sme detské 
ihrisko, workoutové ihrisko, 
osadili sme pingpongový 
stôl a  nainštalovali sme so-
chy, ktoré boli vytvorené na 
minuloročnom rezbárskom 

sympóziu. Prevádzková doba 
sa nemení. Taktiež sa nám 
podarilo udržať výšku vstup-
ného na minuloročnej úrov-
ni. Tento rok začneme sezó-
nu v  sobotu 2. júna. Verím, 
že nám počasie bude priať. 
A zaželajme si navzájom, aby 
tohtoročná sezóna bola mi-
nimálne taká úspešná, ako 
tá minulá. Teším na spoloč-
né stretnutia v tomto našom 
krásnom areáli.

Komisárka pre osoby so zdravotným 
postihnutím navštívila Čadcu

POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT

Osoby so zdravotným 
postihnutím majú mož-
nosť pri ochrane svojich 
práv obrátiť sa na špe-
cializovaný úrad. Sídli 
v Bratislave a vedie ho 
JUDR. Zuzana Stavrov-
ská (na snímke druhá 
zľava), ktorá v rámci 
výjazdov po Slovenskej 
republike prišla predsta-
viť prácu svojho tímu aj 
do mesta Čadca. 

Komisárka sa stretla s pri-
mátorom a riaditeľmi, predse-
dami a zástupcami spoločnos-
tí a organizácií, ktorí v rámci 
svojej práce prichádzajú do 
kontaktu s osobami so zdra-
votným postihnutím.

Ing. Milan Gura: „Zúfalé 
rodiny na Slovensku, ktoré 
majú ťažko choré dieťa alebo 
dospelého, sú často vystave-
né arogancii úradnej moci. 
Mnohí sa márne domáha-
jú pomoci od štátu, ktorá by 
mohla zmierniť ich utrpenie. 
Som preto nesmierne rád, že 
práve do Čadce zavítala komi-
sárka a predstavila nielen svoj 
úrad, ale aj ich aktivity, ktoré 
pomáhajú zvíťaziť nad byro-
kraciou.“

V rámci prezentácie sa ko-
misárka venovala témam, kto-
ré pojednávali o špecifickom 
výkone jej funkcie a funkcie 
zriadeného úradu. Náplň čin-
ností sa významne podieľa na 
ochrane práv osôb so zdravot-

ným postihnutím a ich pod-
poru. Program tímu komisár-
ky bol obohatený o návštevu 
Viacúčelového zariadenia pre 
seniorov v Čadci, ktorého zria-
ďovateľom je Mesto Čadca a 
Centrum sociálnych služieb 
Žarec. V Dome kultúry v Čad-
ci sa stretli s členmi Základ-
nej organizácie Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v 
Čadci a so zástupcami občian-
skeho združenia Stružielka. 
Čas si vyhradila komisárka aj 
pre verejnosť, mohli sa s ňou 
osobne stretnúť aj občania a 
využiť individuálne konzul-
tácie a právne poradenstvo.      

Za Úrad komisára pre osoby 
so zdravotným postihnutím 
sa na výjazdovom dni komi-
sárky zúčastnili: JUDr. Zuzana 
Stavrovská a jej kolegyne Mgr. 
Eva Megová, PhDr. Iveta Fran-
zenová a JUDr. Eva Chrančo-
ková.

U koho sa môže občan 
dovolať pomoci? Obráťte
sa na komisárku!

Ak ste presvedčení, že vám 
úrad ukrivdil, no neviete, ako 
podať podnet či žalobu, nemu-
síte svoj boj prehrať. Úrad ko-
misárky pre osoby so zdravot-
ným postihnutím posudzuje 

dodržiavanie práv hendike-
povaných ľudí, a to na základe 
podnetov aj z vlastnej inicia-
tívy. Ak sa domnievate, že vám 
krivdia štátne orgány, úrady, 
Sociálna poisťovňa či susedia, 
alebo zamestnávateľ, obráťte 
sa na komisárku, ktorá vám 
pomôže.

Kontakt: Úrad komisára 
pre osoby so zdravotným po-
stihnutím, Račianska 153, 831 
54 Bratislava, tel.: 02/20 42 03 
01, e-mail: sekretariat@komi-
sar.sk. Viac informácií nájdete 
aj na www.komisarprezdra-
votnepostihnutych.sk.

 (R)

V priemyselnom parku v 
Čadci môže do konca roka 
nájsť zamestnanie takmer 
500 ľudí. Spoločnosť Galmm, 
s.r.o. Ružomberok zameraná  
na povrchovú úpravu kovov 
a na pokovovanie materiá-
lov a spoločnosť SEOYON E-
-HWA Automotive Slovakia, 
s.r.o. Považská Bystrica, kto-
rej prevažná časť výroby po-

zostáva z výroby plastových 
komponentov do rôznych 
častí automobilov, sa začí-
najú zaujímať o zamestnan-
cov do budovaných závodov. 
Mesto Čadca prichádza s po-
mocou ako sa nakontaktovať 
na nových investorov, ktorí 
vstúpili a výrazne ovplyvnia 
trh zamestnanosti v meste a 
v regióne Kysúc.  (R)

V priemyselnom parku 
rastú nové závody

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Podateľňa Mestského úradu v Čadci ponúka prvý kon-
takt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti o 
zamestnanie do oboch spoločností.

Ďalšie informácie: GALMM, s.r.o., www.galmm.sk
SEOYON E-HWA Automotive Slovakia, s.r.o., 
www.sk.seoyoneh.sk

Medzinárodný hudob-
ný festival PRO MUSICA 
NOSTRA, ktorý sa uskutoč-
ní 17. – 24. 6. 2018 v Žilinskom 
kraji, vznikol z myšlienky 
založiť dlhodobú tradíciu 
prezentácie klasickej hudby 
na špičkovej interpretačnej 
úrovni s medzinárodnou 
účasťou a zároveň predstaviť 
publiku vybrané historické 
pamiatky regiónu ako netra-
dičné koncertné priestory. 
Garantmi festivalu sú Hu-
dobné centrum Bratislava a 
občianske združenie Cultura 
nostra. Organizujú ho v spo-
lupráci s vybranými mestami 
a obcami v danom kraji. Jed-
ným z nich je aj mesto Čadca, 
ktoré sa od počiatku veľmi 
aktívne zapojilo do organi-
zácie festivalu. V priebehu 
ôsmich dní sa Čadca, Gbeľany, 
Kotešová, Orlové, Rajec, Trno-
vé, Budatín a Bytča premenia 
na miesta, ktoré návštevní-

kom sprostredkujú výnimoč-
né  hudobné umenie nielen 
prostredníctvom koncertov, 
ale i vďaka jedinečnému vi-
zuálnemu zážitku z najkraj-
ších historických pamiatok 
regiónu. Prvý ročník festiva-
lu svojou dramaturgiou a vý-
berom účinkujúcich nadvä-
zuje na 100. výročie založenia 
Československej republiky. V 
dramaturgii preto popri tvor-
be velikánov ako Johann Se-

bastian Bach, Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Robert Schumann a i. zaznejú 
aj diela významných sloven-
ských a českých autorov – Já-
na Levoslava Bellu, Johanna 
Sigismunda Kussera, Antoní-
na Dvořáka, Bedřicha Smeta-
nu a ď. Na festivale vystúpia 
poprední umelci domácej i 
zahraničnej hudobnej scé-
ny – Slovenský komorný or-
chester & Dalibor Karvay, 
Muchovo kvarteto & Filip 
Jaro, Štátny komorný orches-
ter Žilina, Schola Gregoriana 
Pragensis, Brno Baroque Trio, 
Jana Sýkorová & Pavel Svobo-
da a ďalší. Podujatie má veľký 
potenciál poskytnúť publiku 
priestor pre oživenie a spes-
trenie kultúrneho života v 
danom regióne a prispieť tak 
k celkovej propagácii histo-
rických miest regiónu horné-
ho Považia. Koncert v Čadci ja 
na programe 20. júna

V našom meste je festiva-
lový koncert na programe 
v stredu 20. júna 2018 o 18.00 
hod. v kostole sv. Bartolomeja. 
Jedinečné diela J. L. Bellu a A. 
Dvořáka uvedú členovia špič-
kového slovenského telesa 
Mucha Quartet (J. Tomka – I. 
husle, J. Ostrolucký – II. husle, 
V. Kubešová – viola, P. Mucha – 
violončelo) a popredný sólis-
ta Filip Jaro (kontrabas). Verí-
me, že umelci, ktorí sú dobre 
známi nielen na slovenských 
ale aj zahraničných pódiách 
prinesú do Čadce výnimočný 
hudobný zážitok. Spoluorga-
nizátormi koncertu sú Mesto 
Čadca a Rímskokatolícka far-
nosť Čadca – mesto. Na kon-
cert je vstup voľný. Srdečne 
vás pozývame.

Ďalšie informácie o  kon-
certe v  Čadci a  o festivale 
PRO MUSICA NOSTRA náj-
dete na www.mestocadca.sk 
a  www.hc.sk. (AT)

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
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OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Pán primátor, kedy začína 
sezóna na našom mest-
skom kúpalisku? Taktiež by 
ma zaujímalo či nezdražie 
vstupné? 

Kúpalisko prešlo istými zme-
nami. Vybudovali sme detské 
ihrisko, workoutové ihrisko, 
osadili sme pingpongový 
stôl a  nainštalovali sme so-
chy, ktoré boli vytvorené na 
minuloročnom rezbárskom 

sympóziu. Prevádzková doba 
sa nemení. Taktiež sa nám 
podarilo udržať výšku vstup-
ného na minuloročnej úrov-
ni. Tento rok začneme sezó-
nu v  sobotu 2. júna. Verím, 
že nám počasie bude priať. 
A zaželajme si navzájom, aby 
tohtoročná sezóna bola mi-
nimálne taká úspešná, ako 
tá minulá. Teším na spoloč-
né stretnutia v tomto našom 
krásnom areáli.

Komisárka pre osoby so zdravotným 
postihnutím navštívila Čadcu

POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT

Osoby so zdravotným 
postihnutím majú mož-
nosť pri ochrane svojich 
práv obrátiť sa na špe-
cializovaný úrad. Sídli 
v Bratislave a vedie ho 
JUDR. Zuzana Stavrov-
ská (na snímke druhá 
zľava), ktorá v rámci 
výjazdov po Slovenskej 
republike prišla predsta-
viť prácu svojho tímu aj 
do mesta Čadca. 

Komisárka sa stretla s pri-
mátorom a riaditeľmi, predse-
dami a zástupcami spoločnos-
tí a organizácií, ktorí v rámci 
svojej práce prichádzajú do 
kontaktu s osobami so zdra-
votným postihnutím.

Ing. Milan Gura: „Zúfalé 
rodiny na Slovensku, ktoré 
majú ťažko choré dieťa alebo 
dospelého, sú často vystave-
né arogancii úradnej moci. 
Mnohí sa márne domáha-
jú pomoci od štátu, ktorá by 
mohla zmierniť ich utrpenie. 
Som preto nesmierne rád, že 
práve do Čadce zavítala komi-
sárka a predstavila nielen svoj 
úrad, ale aj ich aktivity, ktoré 
pomáhajú zvíťaziť nad byro-
kraciou.“

V rámci prezentácie sa ko-
misárka venovala témam, kto-
ré pojednávali o špecifickom 
výkone jej funkcie a funkcie 
zriadeného úradu. Náplň čin-
ností sa významne podieľa na 
ochrane práv osôb so zdravot-

ným postihnutím a ich pod-
poru. Program tímu komisár-
ky bol obohatený o návštevu 
Viacúčelového zariadenia pre 
seniorov v Čadci, ktorého zria-
ďovateľom je Mesto Čadca a 
Centrum sociálnych služieb 
Žarec. V Dome kultúry v Čad-
ci sa stretli s členmi Základ-
nej organizácie Slovenského 
zväzu telesne postihnutých v 
Čadci a so zástupcami občian-
skeho združenia Stružielka. 
Čas si vyhradila komisárka aj 
pre verejnosť, mohli sa s ňou 
osobne stretnúť aj občania a 
využiť individuálne konzul-
tácie a právne poradenstvo.      

Za Úrad komisára pre osoby 
so zdravotným postihnutím 
sa na výjazdovom dni komi-
sárky zúčastnili: JUDr. Zuzana 
Stavrovská a jej kolegyne Mgr. 
Eva Megová, PhDr. Iveta Fran-
zenová a JUDr. Eva Chrančo-
ková.

U koho sa môže občan 
dovolať pomoci? Obráťte
sa na komisárku!

Ak ste presvedčení, že vám 
úrad ukrivdil, no neviete, ako 
podať podnet či žalobu, nemu-
síte svoj boj prehrať. Úrad ko-
misárky pre osoby so zdravot-
ným postihnutím posudzuje 

dodržiavanie práv hendike-
povaných ľudí, a to na základe 
podnetov aj z vlastnej inicia-
tívy. Ak sa domnievate, že vám 
krivdia štátne orgány, úrady, 
Sociálna poisťovňa či susedia, 
alebo zamestnávateľ, obráťte 
sa na komisárku, ktorá vám 
pomôže.

Kontakt: Úrad komisára 
pre osoby so zdravotným po-
stihnutím, Račianska 153, 831 
54 Bratislava, tel.: 02/20 42 03 
01, e-mail: sekretariat@komi-
sar.sk. Viac informácií nájdete 
aj na www.komisarprezdra-
votnepostihnutych.sk.

 (R)

V priemyselnom parku v 
Čadci môže do konca roka 
nájsť zamestnanie takmer 
500 ľudí. Spoločnosť Galmm, 
s.r.o. Ružomberok zameraná  
na povrchovú úpravu kovov 
a na pokovovanie materiá-
lov a spoločnosť SEOYON E-
-HWA Automotive Slovakia, 
s.r.o. Považská Bystrica, kto-
rej prevažná časť výroby po-

zostáva z výroby plastových 
komponentov do rôznych 
častí automobilov, sa začí-
najú zaujímať o zamestnan-
cov do budovaných závodov. 
Mesto Čadca prichádza s po-
mocou ako sa nakontaktovať 
na nových investorov, ktorí 
vstúpili a výrazne ovplyvnia 
trh zamestnanosti v meste a 
v regióne Kysúc.  (R)

V priemyselnom parku 
rastú nové závody

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Podateľňa Mestského úradu v Čadci ponúka prvý kon-
takt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti o 
zamestnanie do oboch spoločností.

Ďalšie informácie: GALMM, s.r.o., www.galmm.sk
SEOYON E-HWA Automotive Slovakia, s.r.o., 
www.sk.seoyoneh.sk

Medzinárodný hudob-
ný festival PRO MUSICA 
NOSTRA, ktorý sa uskutoč-
ní 17. – 24. 6. 2018 v Žilinskom 
kraji, vznikol z myšlienky 
založiť dlhodobú tradíciu 
prezentácie klasickej hudby 
na špičkovej interpretačnej 
úrovni s medzinárodnou 
účasťou a zároveň predstaviť 
publiku vybrané historické 
pamiatky regiónu ako netra-
dičné koncertné priestory. 
Garantmi festivalu sú Hu-
dobné centrum Bratislava a 
občianske združenie Cultura 
nostra. Organizujú ho v spo-
lupráci s vybranými mestami 
a obcami v danom kraji. Jed-
ným z nich je aj mesto Čadca, 
ktoré sa od počiatku veľmi 
aktívne zapojilo do organi-
zácie festivalu. V priebehu 
ôsmich dní sa Čadca, Gbeľany, 
Kotešová, Orlové, Rajec, Trno-
vé, Budatín a Bytča premenia 
na miesta, ktoré návštevní-

kom sprostredkujú výnimoč-
né  hudobné umenie nielen 
prostredníctvom koncertov, 
ale i vďaka jedinečnému vi-
zuálnemu zážitku z najkraj-
ších historických pamiatok 
regiónu. Prvý ročník festiva-
lu svojou dramaturgiou a vý-
berom účinkujúcich nadvä-
zuje na 100. výročie založenia 
Československej republiky. V 
dramaturgii preto popri tvor-
be velikánov ako Johann Se-

bastian Bach, Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Robert Schumann a i. zaznejú 
aj diela významných sloven-
ských a českých autorov – Já-
na Levoslava Bellu, Johanna 
Sigismunda Kussera, Antoní-
na Dvořáka, Bedřicha Smeta-
nu a ď. Na festivale vystúpia 
poprední umelci domácej i 
zahraničnej hudobnej scé-
ny – Slovenský komorný or-
chester & Dalibor Karvay, 
Muchovo kvarteto & Filip 
Jaro, Štátny komorný orches-
ter Žilina, Schola Gregoriana 
Pragensis, Brno Baroque Trio, 
Jana Sýkorová & Pavel Svobo-
da a ďalší. Podujatie má veľký 
potenciál poskytnúť publiku 
priestor pre oživenie a spes-
trenie kultúrneho života v 
danom regióne a prispieť tak 
k celkovej propagácii histo-
rických miest regiónu horné-
ho Považia. Koncert v Čadci ja 
na programe 20. júna

V našom meste je festiva-
lový koncert na programe 
v stredu 20. júna 2018 o 18.00 
hod. v kostole sv. Bartolomeja. 
Jedinečné diela J. L. Bellu a A. 
Dvořáka uvedú členovia špič-
kového slovenského telesa 
Mucha Quartet (J. Tomka – I. 
husle, J. Ostrolucký – II. husle, 
V. Kubešová – viola, P. Mucha – 
violončelo) a popredný sólis-
ta Filip Jaro (kontrabas). Verí-
me, že umelci, ktorí sú dobre 
známi nielen na slovenských 
ale aj zahraničných pódiách 
prinesú do Čadce výnimočný 
hudobný zážitok. Spoluorga-
nizátormi koncertu sú Mesto 
Čadca a Rímskokatolícka far-
nosť Čadca – mesto. Na kon-
cert je vstup voľný. Srdečne 
vás pozývame.

Ďalšie informácie o  kon-
certe v  Čadci a  o festivale 
PRO MUSICA NOSTRA náj-
dete na www.mestocadca.sk 
a  www.hc.sk. (AT)

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci

TP9311001

Zaujímate sa, čo je nové 
v našom meste? Chcete 
nahlásiť čiernu skládku 
či poškodenú lavičku? Po-
trebujete zistiť, kedy vám 
ide autobus? 

Hľadáte informácie, kde a ke-
dy vyraziť za kultúrou či špor-
tom vo vašom okolí? To všetko 
nájdete vo vašom mobilnom 
telefóne vďaka novej aplikácii.                                                                                                                                   
Ing. Milan Gura: „Informácie 
o  meste na jednom mieste, 
nová mobilná aplikácia je jed-
ným z  prvkov komunikačnej 
stratégie úradu. Mesto Čadca 
spustilo svoju mobilnú apli-
káciu s  názvom Čadca. Jej 
cieľom je zefektívniť komu-
nikáciu s  mestským úradom, 
zlepšiť informovanosť obyva-
teľov o tom, čo sa v meste deje, 
a  uľahčiť riešenie ich problé-
mov.“

Čo aplikácia prináša?
Aktuálne informácie o  dianí 
v meste získa každý, kto si do 
svojho mobilu stiahne apli-
káciu Správy o  meste (SOM). 
Aplikácia združuje všetky do-
terajšie komunikačné pros-
triedky, ktoré mesto používa 

v komunikácii s občanmi. Na 
jednom mieste tak nájdete 
webovú stránku, sociálne sie-
te, noviny či SMS správy. Tak-
tiež tu nájdete online noviny a 
všetky dôležité telefónne čísla. 
V podstate je aplikácia vyvi-
nutá tak, aby občania mali 
celú komunikačnú líniu v jed-
nom zariadení – web, sociál-
ne siete, online noviny, no-
tifikácie, nahlasovanie pro-
blémov, susedskú burzu ale aj 
odchody a príchody autobu-
sov. Aplikácia je komplexná 
a veríme, že uľahčí život ľu-
dom, ktorí ju budú využívať.                                                                                      
Ing. Milan Gura: „ Aplikácia 

používateľom ponúka viacero 
služieb. Jednou z nich sú noti-
fikácie, teda aktuálne správy 
o dianí v meste. Mestský úrad 
dokáže v jednom okamihu 
informovať všetkých obyva-
teľov, ktorí majú stiahnutú 
aplikáciu v telefóne. Ďalej sú 
to aktuality, v ktorých sa oby-
vateľ dočíta o novinkách a o 
kultúrnom a spoločenskom 
dianí v meste. Ľudia pomocou 
aplikácie môžu písať podnety 
na samosprávu či odfotografo-
vať nejaký problém, následne 
ho zaslať a vedenie mesta sa 
môže podnetom hneď zaobe-
rať. Nezabudlo sa ani na aktu-

álne časy spojov, ktoré ľudia 
využívajú na ceste za prácou 
alebo vo voľnom čase. Takisto 
sa tu nachádzajú aj dôležité 
kontakty či otváracie hodiny.“

Ako stiahnem aplikáciu
Aplikácia je k dispozícii pre 
všetky mobilné telefóny s 
operačným systémom An-
droid a taktiež pre zariadenia 
IOS Apple. Aplikáciu stačí len 
vyhľadať v Google Play a Ap-
ple Store pod názvom Čadca 
a pohodlne si ju stiahnete do 
vášho mobilného zariadenia. 
https://www.spravyomeste.
sk/?app=cadca  (r)
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Pred pár dňami rezonova-
la na sociálnych sieťach 
téma Moyzesovej ulice. 
Požiadali sme o stano-
visko primátora Milana 
Guru.

Ing. Milan Gura: „Na úvod by 
som chcel povedať, že nikdy 
neuprednostním nezodpoved-
ných ľudí pred tými, ktorí si 
svoje povinnosti plnia. Ješitné 
konanie bývalej riaditeľky pa-
ni Jantulíkovej chápem. Je pri-
rodzené, že keď bola poslanca-
mi odvolaná, tak mala potrebu 
si „kopnúť“.  Samozrejme si 
„kopla“ do mňa. Práve ona bo-
la takmer rok zodpovedná aj 
za bytový dom na Moyzesovej 
ulici. Momentálne prebieha 

finančná kontrola a  verte, že 
sa diali rôzne, zvláštne veci. 
Ale o  tom až niekedy neskôr. 
Vráťme sa k podstate. Z celého 
jej vyjadrenia ma však zarazili 
hlavne jej tvrdenia ohľadom 
bytového domu na Moyzeso-
vej ulici. Problém na Moyze-
sovej ulici sa ťahá v podstate 
už od pádu komunizmu v na-
šom štáte. Prakticky ihneď 
po mojom prvom nástupe do 
funkcie primátora som sa za-
čal tomuto problému venovať. 
Podarilo sa nám urobiť poria-
dok. Spomeňme si na počet-
né televízne štáby, množstvo 
printových médií, ktoré naše 
mesto dávali pomaly za vzor 
ostatným samosprávam. Jed-
noducho sme si povedali, že 

zákon platí pre každého. Kto 
si neplnil svoje povinnosti 
tak ako mal, o  svoje bývanie 
prišiel. Neexistuje žiaden dô-
vod, pre ktorý by museli zod-
povední obyvatelia doplácať 
na tých nezodpovedných. Sa-
mozrejme, že sa vždy investo-
valo do nevyhnutných opráv, 
revízií a ďalších vecí, za ktoré 
sme niesli a nesieme zodpo-
vednosť. Podľa tvrdení  bývalej 
riaditeľky by asi bolo najlepšie, 
aby sme komplex zrekonštru-
ovali a preinvestovali nemalé 
finančné prostriedky na úkor 
občanov nášho mesta. To nao-
zaj máme v rozpočte vyčleniť 
jeden milión eur a opraviť to 
tam? Ako by to vnímali zodpo-
vední obyvatelia, ktorí si  plnia 

svoje povinnosti voči štátu a aj 
mestu? Komu z  obyvateľov 
opravuje mesto byty?  Pýtam 
sa: to sa majú obyvatelia po-
skladať a na vlastný úkor zve-
ľadiť niečo, čo sa takmer s urči-
tosťou zničí a zdevastuje? Tak 
potom teda OK. Nebudeme 
svietiť, vyvážať smeti, žiadne 
opravy ciest, žiadna zimná 
údržba, kultúrne podujatia 
pre všetkých, opatrovateľská 
služba pre seniorov, dotácie 
pre športovcov a  veľa iného. 
To naozaj sa mám správať 
takto nezodpovedne? Toto je 
predstava bývalej riaditeľky? 
Na záver ešte položím otázku, 
čo si myslíte? Je to z jej hlavy, 
alebo z hlavy niekoho iného? 
Koho záujmy ona háji?“  (r)

Na sociálnych sieťach som 
postrehol video o  analýze 
odpadu v smetných košoch. 
Zarazila ma informácia že 
viac ako 40% odpadu bol 
práve bioodpad. Neuvažu-
jete sa s týmto problémom 
v meste nejako popasovať?

Mesto Čadca podporuje a bez-
platne poskytuje biokompos-
téry k rodinným domom. Pri 

bytových už v krátkom čase 
zriadime hnedé zberné ná-
doby s etiketou bioodpad, kde 
bude uvedené, čo do zbernej 
nádoby patrí a čo nepatrí. Do-
mácnosti vybavíme košíkmi 
a kompostovateľnými vrec-
kami a pripravujeme osveto-
vé aktivity. Zber začneme rea-
lizovať od 15. februára. Musím 
povedať, že sa z  toho teším 
a mám veľké očakávanie. 

Reakcia primátora Milana Guru na vyjadrenia bývalej riaditeľky DOMBYT-u

„Za zvyšovaním daní v Čadci 
nie je ľahkovážnosť ale zod-
povednosť voči základným 
potrebám mesta a jeho obyva-
teľov. Spochybňovanie zákon-
nosti takéhoto kroku v atmo-
sfére, keď samosprávam pri-
budli kompetencie na úrovni 
stá tisícov, niekde až miliónov 
Eur,  je nielen prejavom ne-

citlivého populizmu, ale pre-
dovšetkým nezodpovedného 
prístupu poslanca zneužíva-
júceho svoj mandát na politic-
ký boj“. Takto zareagoval pri-
mátor Milan Gura v súvislosti 
s petíciou časti obyvateľov, za 
ktorou stojí odvolaný vicepri-
mátor Marcel Šulo. Poslanec 
kritizuje vedenie mesta, pre-

dovšetkým primátora Milana 
Guru, za to, že inicioval zvýše-
nie daní. Je pritom známe, že 
95 % miest a obcí muselo pri-
stúpiť k takémuto kroku, pre-
tože samosprávy doplácajú 
na nekoncepčné rozhodnutia 
vlády a parlamentu, ktoré pri-
jali s fatálnymi dôsledkami na 
rozpočty samospráv. To všet-

ko bez toho, aby zabezpečili a 
ponúkli reálne finančné kom-
penzácie. Medzi prijatými zá-
konmi je chodníkový zákon, 
obedy pre školákov zadarmo, 
zvyšovanie miezd vo verejnej 
správe, dovolenkové poukazy 
a ďalšie normy, ktoré výrazne 
zdvihli verejné výdavky.

Milan Gura: „Je pre mňa 

nepochopiteľné, že človek, 
ktorý navrhoval ďaleko dras-
tickejšie zvyšovanie daní, 
teraz „bojuje“ proti ich zvý-
šeniu. A  to spôsobom jemu 
asi najbližším. Opäť vstupuje 
do problematiky obyvateľov 
nášho mesta a opäť systema-
ticky klame a zavádza. A opäť 
petíciou. Vnáša do nášho 

mesta nepravdivé informácie 
a veľmi negatívnu náladu. Po 
jeho odvolaní som tušil, že to 
nezostane bez reakcie, no až 
takéto neseriózne konanie 
som nečakal. Som z toho veľ-
mi sklamaný. Áno, hovorím 
o bývalom zástupcovi Marce-
lovi Šulovi.“
 (r)

Obľúbená 24-hodinová 
plavecká štafeta sa blíži. 
Už v piatok 14. februára 
od 8.00 hod. ráno od-
štartujeme ďalší ročník 
podujatia, ktoré láka 
širokú verejnosť. 

Po minuloročnej odmlke sa 
o slovo hlási opäť aj diaľkový 
plavec – lekár František Ne-
haj, držiteľ certifikátu Triple 
Crown (toto ocenenie získal 
ako druhý Slovák). Ten získa-

vajú plavci, ktorí preplávajú 
La Manche, druhý podobný 
prieplav v Santa Cataline a 
maratón 20 mostov v USA. 
Tešíme sa však, že podujatie 
láka aj ďalších výborných 
plavcov. Podstatou štafety je 
však prísť si zaplávať len tak, 
rekreačne. Počas dvadsiatich 
štyroch hodín budete mať 
vstup na plaváreň zadarmo. 
Od polnoci bude pripravené 
aj občerstvenie. Tešíme sa na 
vás.  (r)
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Novoročný koncert s hviezdnym obsadením

KULTÚRNE PODUJATIA v Čadci v roku 2020

16. február od 14.30 h,  
Dom kultúry
Karneval pre deti

25. február, 
centrum mesta
Fašiangový sprievod mestom 
a pochovávanie basy

10. marec, 
Galéria Čadca
Veronika Mikulášová – IMPRESIE, vernisáž 
výstavy

1. apríl, 
Palárikova ulica
Veľkonočný trh remesiel

4. apríl, 
Kostol sv. Bartolomeja
Chrámový koncert k Veľkej noci

20. – 26. apríl, 
Dom kultúry
53. Palárikova Raková – divadelná 
prehliadka ochotníckych 
súborov

29. – 30. apríl, 
Dom kultúry
ČADCAPOP 2020 – festival populárnej hudby

10. máj, 
Dom kultúry
Slávnostný program ku dňu matiek

28. máj, 
Galéria Čadca
Vitaj, rozprávočka – vernisáž výstavy 
ilustrácií Vladimíra Krála a Martiny 
Matlovičovej

11. jún, 
Dom kultúry
Galaprogram Festivalu komornej hudby

17. jún, 
Kostol sv. Bartolomeja
Koncert v rámci 3. ročníka hudobného 
festivalu PRO MUSICA NOSTRA

20. jún, 
Matičné námestie
46. Kysucký maratón
Jánska vatra, Čadčiansky kotlík

21. august, 
Matičné námestie
Festival Revival Night

22. – 23. august, 
Matičné námestie, centrum mesta
Bartolomejský hodový jarmok a festival 
Drôtománia Čadca 2020

17. – 19. september, 
centrum mesta, Dom kultúry
Mesto otvorené umelcom

2. október, 
Galéria Čadca
ČUTEK & VOJTÁŠEK – vernisáž výstavy 
popredných výtvarníkov

7. – 9. október, 
Dom kultúry
Deti a divadlo – divadelný festival

20. – 23. október, 
Dom kultúry, Kysucké kultúrne stredisko
ETNOFILM ČADCA 2020 – 21. ročník 
medzinárodného filmového 
festivalu

21. november, 
Dom kultúry
Galakoncert k 25. výročiu vzniku Kysuckého 
komorného orchestra
Osobnosti Čadce 2020

5. december, 
Matičné námestie
Mikuláš v meste

10. – 11. december, 
Matičné námestie, 
Dom kultúry
Vianočné remeselné trhy

13. december, 
Kostol sv. Bartolomeja
Vianočný benefičný koncert

31. december, 
Matičné námestie
Silvester 2020 a privítanie Nového roka 

9. január 2021, 
Dom kultúry
Novoročný Trojkráľový koncert
Osobnosti Kysúc 2020

Novoročný koncert už 
tradične otvára kultúrnu 
a spoločenskú sezónu v 
Čadci i na Kysuciach, je 
jedným z najnavštevova-
nejších, najprestížnejších 
a najkvalitnejších kultúr-
no-spoločenských podu- 
jatí roka nielen v Čadci, 
ale aj v rámci nášho regió-
nu a jeho dobré meno sa 
už takmer tri desaťročia 
nesie aj za hranicami Ky-
súc. 

Ten tohtoročný sa konal 15. 
januára 2020 a bol výnimoč-
ný aj hviezdnym obsadením 
účinkujúcich. Mesto Čadca 
ako garant a hlavný organizá-
tor koncertu pozvalo do Čadce 
popredné slovenské umelec-
ké teleso – Štátny komorný 
orchester zo Žiliny. Predsta-
vil sa pod vedením dirigen-
ta svetového mena – Olivera 
Dohnányiho. V  súčasnosti 
veľmi úspešne pôsobí ako šéf-
dirigent Jekaterinburgského 
štátneho akademického di-
vadla opery a baletu. Spoločne 
s  ním pricestovala do Čadce 
sólistka tohto divadla – mladá 
talentovaná sopranistka Ol-
ga Tenyakova. Jej výnimočný, 
mimoriadne kvalitný ume-
lecký výkon, ako aj nesmierne 
sympatický prejav a ženský 
pôvab si podmanili publikum. 
Svedčil o tom aj neutíchajúci 
aplauz po každom jej vystúpe-
ní. Dramaturgia koncertu bola 
skvelá, rovnako bravúrne boli 
aj výkony dirigenta a  členov 
orchestra, čo  diváci náležite 
ocenili aj počas záverečné-
ho dlhotrvajúcemu standing 
ovation. Ohlasy na koncert sú 
aj dnes mimoriadne priaznivé, 
čo nás, samozrejme, teší i za-
väzuje do ďalších dní. Vysoká 
úroveň kultúrnych podujatí je 
a bude aj naďalej prioritou ve-
denia mesta.

Osobnosti Kysúc 2019
Pravidelní návštevníci uvede-
ného koncertu zaiste vedia, že 
jeho súčasťou je už viac než 20 
rokov aj slávnostný akt udeľo-
vania čestného titulu a ocene-
nia Osobnosť Kysúc. Laureátmi 
ocenenia za rok 2019 sa stali 
akad. maliar Pavol Muška, pri-
már oddelenia anesteziológie 
a intenzívnej medicíny Kysuc-
kej nemocnice v  Čadci MUDr. 
Peter Szeghy, majiteľ a konateľ 
MM Arény v Krásne nad Kysu-
cou Miroslav Martykán a naj-
úspešnejší slovenský sánkar Jo-
zef Ninis. Všetkým oceneným 
srdečne blahoželáme a želáme 
veľa šťastia a úspechov v osob-
nom i  profesionálnom živote.                                                                                                            
Čestný titul a  ocenenie Osob-
nosť Kysúc udeľuje Kysucká 
kultúrna nadácia Bratislava 
spoločne s predstaviteľmi 
miest a obcí Kysúc od roku 1998. 
Týmto prestížnym titulom 
bolo doposiaľ ocenených 88 
osobností. Ocenenie sa udeľuje 

v  štyroch kategóriách: celoži-
votné dielo, humanitná čin-
nosť, hospodársky čin, športová 
činnosť.

Nositelia čestného titulu 
Osobnosť Kysúc
Jozef Króner in memoriam, 
Emil Špaldoň (1998), Anna 
Balošáková, Stanislav Kollár 
(1999), Rudolf Moravec, Peter 
Tichý, Albín Vrteľ in memo-
riam (2000), Miroslav Gardlo, 
Jozef Kubica, Jozef Potočár, 
Milan Toman (2001), Vladimír 
Gajdičiar, Anton Ježík, Pavol 
Kužma, Amália Kužmová, 
Vladimír Pavlík (2002), Oskar 
Dubovický, Ján Jurčo, Anna 
Švábiková, František Žabka 
(2003), Jozef Martikán, Pavol 
Prokopovič, Zuzana Vaňou-
sová - Krónerová, Milan Voj-
tek, Emília Vojteková (2004), 
Matúš Briestenský, Vojtech 
Didi, Peter Janík, Roman Jab-
lonický (2005), Rudolf Gerát, 
Alexander Klika, Mária Mar-

cibálová, Ivan Trančík (2006), 
Ľubomír Jánoška, Martin 
Kolembus, Pavol Procházka, 
Ľudovít Valárik (2007), Mi-
roslav Golis, Ján Kormanec, 
Pavol Gomola, Ladislav Pec-
ko (2008), Bartolomej Gernát, 
Ján Podmanický, Stanislav 
Palúch, Milan Pollák (2009), 
Mária Bátorová, František Co-
morek, Pavol Pánis, Marián 
Mokáň (2010), Stanislav Mize-
ra, Jozef Kondek, Ivan Hudec, 
Peter Prívara (2011), Miroslav 
Ďurica, Anna Ostružiarová, 
Jaroslav Velička, Zdeno Štrba 
(2012), Anna Čerchlová, Mi-
lan Pivko, Milan Slivka, Ale-
na Kublová,  Ľubomír Kubla 
(2013), Helena Zahradníková, 
Jozef Grochal, Miroslav Janík, 
Ladislav Jánoška (2014), Mi-
roslav Cipár, Lýdia Oravcová, 
Stanislav Machovčák, Peter 
Kleščik (2015), Ladislav Ostrák, 
Jozef Jakuš, Jozef Klieštik, 
František Nehaj (2016), Mag-
daléna Hacková, Pavol Povi-

nec, Pavol Masnica, Lukáš Pi-
ják (2017), Ivan Mahrík, Dušan 
Mikolaj, Zuzana Gánoczyová, 
Július Gánoczy, Ladislav Lit-

va (2018), Peter Szeghy, Pavol 
Muška, Miroslav Martykán, 
Jozef Ninis (2019). (aš)
 Snímky: Michal Lašut

Vysoká úroveň kultúrnych podujatí, dôsledná podpora umelec-
kých súborov pôsobiacich na pôde Domu kultúry v Čadci, ako aj 
podpora všetkých zmysluplných kultúrnych aktivít, ktoré roz-
víjajú a obohacujú kultúrny a spoločenský život v našom mes-

te, bude aj v roku 2020 jednou z hlavných priorít vedenia mesta. 
Už v týchto dňoch pre vás pripravujeme celý rad tradičných cy- 
klov podujatí, koncertov, výstav, tematických podujatí a ďalších 
aktivít, ktoré majú trvalé miesto v kultúrnom kalendári nášho 

mesta. Do vašej pozornosti dávame aspoň tie najzaujímavejšie 
a najnavštevovanejšie, ktorých garantmi, resp. hlavnými organi-
zátormi či spoluorganizátormi sú Mesto Čadca a Dom kultúry v 
Čadci a srdečne vás na ne pozývame.

Štátny komorný orchester Žilina a dirigent Oliver Dohnányi

Ruská sopranistka Olga Tenyakova


