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Zimná údržba – kto za čo zodpovedá?
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:
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Netradičná oslava príchodu nového roka
Nový rok 2020 máme tu a my dúfame, že ste novoročné oslavy prežili
v zdraví. Otázniky okolo ohňostroja
rozdeľujú ešte aj dnes verejnosť na
viac táborov.

tDFTUB*USJFEZʊ*" ڀPCDIWBUNFTUB ڀ/%4 BT #SBUJTMBWB 4Á3$ɇBEDB
tDFTUB*USJFEZʊ*B*#ڀ44$ *74$ÇJMJOB
Niektorí si bez ohňostroja Silvester
tDFTUB**USJFEZʊ** VMJDB.ÈKPWB ʊBTʳ1BMÈSJLPWFKVMJDF BDFTUZ ***ڀnevedia predstaviť, iní by ho boli
USJFEZoɇBEFʊLBB.JMPÝPWÈ4QSÈWBDJFTUÇJMJOTLÏIPTBNPTQSÈWOFIPLSBKB  oželeli a ušetrené peniaze poslali
závod Kysuce.
postihnutým tragédiou v Prešove
QPLJBʠJEFPڀUÞUPUÏNV OBÝFNFTUP
zareagovalo okamžite a výťažok zo
Dôležité kontakty
t;JNOÞÞESäCVOBNJFTUOZDILPNVOJLÈDJÈDI[BCF[QFʊVKFWNFTUF.FTUTLâ zbierky, ktorá sa konala na pôde
podnik služieb Čadca. Čadčania sa v prípade potreby môžu obrátiť na nonstop úradu a mestských organizácií zadispečing údržby miestnych komunikácií mesta Čadca: +421 41 432 3064 slalo bezodkladne na účet mesta
BMFCPNPCJM
1SFÝPW ɊBMÝJBTLVQJOLBʠVEÓIMVʊOâ
t 4QSÈWB DJFTU Ç4,  [ÈWPE ,ZTVDF    BMFCP NPCJM ohňostroj nechce, pretože plaší doڀڀڀ
mácich miláčikov a zvieratá žijúce v
parkoch mesta.
Mesto sa však po viacerých úvahách rozhodlo ohňostroj nezrušiť.
No pripravilo vítanie Nového roka
Prvé dieťatko, ktoré sa narodí krát- nemocnici v Čadci takmer minútu po 2020 v inej podobe než po minulé
ko po odbití polnoci Nového roka, polnoci s krásnymi mierami – váhou roky – v popoludňajších hodinách,
je vždy veľmi očakávané a v istom 4 100 gramov a dĺžkou 54 centime- s dôrazom na rodiny s deťmi. Na
zmysle sa mu prisudzuje výsadné trov. Šťastným rodičom Michaele a základe mimoriadne pozitívnych
postavenie.
Stanislavovi Kováčikovcom z Čadce ohlasov si myslíme, že to bola veľmi
sa Maxim narodil ako prvé dieťatko. dobrá myšlienka. Matičné námestie
V roku 2020 patrilo v rámci Slo- Matku najmladšieho obyvateľa Čadce sa už po 16.00 hod. zaplnilo takmer
venska prvenstvo práve nášmu mes- osobne navštívil aj primátor Milan do posledného miesta. Najskôr deti
tu. Presne minútu po polnoci sa v Gura. Zablahoželal jej k narodeniu [BCÈWBM %+ 3BEP B ڀOÈTMFEOF LBQFMB
Kysuckej nemocnici v Čadci narodil dieťatka a poprial celej rodine veľa 7FʠLâEPN1PÞEFSFIPETBQSÓchlapček ako buk a stal sa prvým zdravia, lásky a šťastia. Pripájame sa tomným prihovoril primátor Milan
dieťatkom narodeným v roku 2020. a blahoželáme ku krásnemu chlapče- Gura s novoročným prianím. NásledMaxim prišiel na svet v Kysuckej kovi.
(r) ne sme už mohli sledovať nádherný
takmer 10-minútový ohňostroj, ktorý

Prvým Slovákom roku 2020 je Čadčan

uchvátil nielen deti a mládež, ale aj
OÈT o TLÙS OBSPEFOâDI #PM UP TLVtočne jedinečný zážitok. Po celý čas
sa ľudia príjemne zabávali, tancovali
a zohrievali sa horúcimi nápojmi. Námestie zažilo veľmi peknú a priateľskú atmosféru. Oslavy Silvestra 2019

splnili svoje poslanie a boli peknou
bodkou za kultúrnym životom nášho
NFTUBWڀVQMZOVMPNSPLVɊBLVKFNF 
äFTUFNFE[JOÈTQSJÝMJ3BEJCZTNF
v takomto duchu pripravili aj Silvester 2020 a Nový rok 2021.
(r)

Štefanský pohár plný hviezd
Stabilnou súčasťou „športových“
Vianoc na Kysuciach sa stal Štefanský
pohár – Memoriál M. Piteľa. Najväčšou hviezdou tohtoročného Štefanského pohára bol slovenský futbalista
Marek Hamšík.

Každý utorok Aréna len pre Čadčanov
Pozývame všetkých fanúšikov korčuľovania na ľade, aby využili bezplatné verejné korčuľovanie pre
obyvateľov Čadce a prišli do MM
"SÏOZW,SÈTOFOBE,ZTVDPV,FEZ 

Každý utorok v čase od 16.30 do
 I 4UBʊÓ TB QSJ WTUVQF QSFVLÈzať, že ste obyvateľom nášho mesta a
WTUVQKFCF[QMBUOâ LBSUJʊLBQPJTUFODB PCʊJBOTLZQSFVLB[BڀQPE 

Najskôr absolvoval besedu s mládežou 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. Moderátorom podujatia bol známy komentátor
3574 ɞVCPÝ )MBWFOB ;P [OÈNZDI
futbalových osobností sa prišli do Čadce
QP[SJFʳ BK QSF[JEFOU 4'; +ÈO ,PWÈʊJL 
-BEJTMBW #PSCÏMZ  .JMBO -FÝJDLâ  +ÈO

,PDJBOʊJ+VSBKɇVSOâ.FE[JBLUÓWOZNJ
účastníkmi bolo viacero prvoligových
futbalistov. V poradí 24. ročník vyhral
UÓN+BNJS4L LUPSâTBUFÝJM[USFUJFIPDFMkového 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
DFMPN 4MPWFOTLV +F QPUFÝJUFʠOÏ  äF TB
futbalovým nadšencom vydarila ďalšia
futbalová akcia, ktorá si získala priaznivcov zo širokého okolia.
(r)

EV 3319/09. Vychádza jedenkrát mesačne.
#!#)'!FiSXvTjQZUTU^[bvd]UcQz^U
x14x1> x14x1>¾]Ucdc[}^_fY^iFiTvfQ=Ucd_xQTSQ9x?*
BUTQ[z^vbQTQ*@UdbQebQ^_fv=QbYv^;bv«@UdUb<QbYÒ;QdQb^QÏe\WQ^_fvªeRYSQ;e\\_fvCT\_fiTQfQdU«QQQTbUcQbUTQ[SYU*>v]UcdYUc\_R_Ti#  "" !xQTSQ
;_^dQ[d* $!$# ""$$U]QY\*SQTSQ^0]Ucd_SQTSQc[ggg]Ucd_SQTSQc[6_d_*QbSXf=UcdQxQTSQQ[^YUZUefUTU^}Y^Q[
7bQVYS[}c`bQS_fQ^YUQd\Qz*D\Qz_f}[_^j_bSYe];ICE355F##!)
)
Petit Press, a.s., IČO: 35790253
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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 kategórií, 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 poslania 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 mimoriadne priaznivej a priateľskej predvianočnej 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 červenej 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 kategória Nordic Walking (5 km), v ktorej
nachádzajú uplatnenie najmä skôr narodení a seniori. Všade vládne čulá vrava,
smiech a radosť, hlavní organizátori
a desiatky mladých dobrovoľníkov oplývajú dobrou náladou a ústretovosťou.
Domáci i zahraniční návštevníci majú
možnosť navštíviť aj mnohé sprievodné 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 Združenia 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 Čadca a KKM sa bude aj naďalej rozvíjať a
šíriť dobré meno Čadce a Kysúc medzi
našimi partnermi v Poľsku.
(at)

Členovia KKM pred štartom na Námestí Mikuláša Koperníka, vpravo dolu J. Majewski.

KYSUCE

Sedem zastavení
Pavla Mušku

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

Galéria Čadca privítala na vernisáži
v piatok 13. decembra 2019 v podvečerných hodinách priaznivcov
tvorby akademického maliara,
Kysučana – Pavla Mušku. Výstava
pod názvom Muška 007 (v ktorej
je zašifrované aj číslo spojené so
životným jubileom umelca) predstavuje jeho výtvarné diela v trochu
netradičnej podobe.
Muška svojou výstavou poukazuje
na sedem rozhodujúcich tvorivých,
do umeleckého šatu odetých, zastavení, ktoré mali vplyv na rozvoj
jeho výtvarnej tvorby. Autor prezentuje 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 inštalovaná 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 portrétov, 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 originálne inscenované fotografie, ktoré si
umelec zvolil ako formu stvárnenia
jednotlivých zastavení Krížovej cesty
pre novopostavený kostol v Budatíne. Veríme, že pre návštevníkov,
ktorí nepoznajú všetky spomenuté
monumentálne práce Pavla Mušku,
bude výstava v ich reálnej kráse, bude
výstava motiváciou, aby uvedené objekty 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 spoluprácu 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 zložení Mária Kunáková, Anton Pohančeník, Ivan Kubiš a Pavol Šamaj.
Výstava Muška 007 potrvá do 28.
februára 2020. Garanti výstavy: Mesto
Čadca a Dom kultúry v Čadci. Partner výstavy: Fond výtvarných umení.
Galéria je otvorená v PO – PIA v čase
8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod., v prípade záujmu a pre skupiny aj v inom
vopred dohodnutom čase. Vstup je
voľný. Srdečne vás pozývame.
(aš)

Ďakujeme za 2 035 eur pre Dom charity sv. Gianny v Čadci
V rámci cyklu Kysucké Vianoce
v Čadci v čase od 5. do 16. decembra 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 sociálne 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, medovníčky, drobné ručne zhotovené
vianočné ozdôbky od členiek MO
Živena, drôtené srdiečka či originálnu detskú kresbu.
Výťažok zo zbierky, ktorá sa konala

v rámci Vianočného benefičného
koncertu (15. 12., kostol sv. Bartolomeja) a ďalších koncertov a predvianočných podujatí, predstavuje sumu
2035 eur. Bola odovzdaná 16. decembra 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 cestou aj všetkým spolupracovníkom za
podporu uvedenej zbierky a pomoc
pri jej organizovaní.
at)

MSZ Kysuca, KKO, dirigent T. Vrškový a organista R. Bareš pripravili svojim priaznivcom počas Vianočného benefičného koncertu jedinečný
umelecký zážitok.
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Obľúbená 24-hodinová

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Podateľňa Mestského úradu v Čadci ponúka prvý kontakt/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
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To všet-

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 Moyzesovej ulici. Problém na Moyzesovej ulici sa ťahá v podstate
už od pádu komunizmu v našom štáte. Prakticky ihneď
po mojom prvom nástupe do
funkcie primátora som sa začal tomuto problému venovať.
Podarilo sa nám urobiť poriadok. Spomeňme si na početné televízne štáby, množstvo
printových médií, ktoré naše
mesto dávali pomaly za vzor
ostatným samosprávam. Jednoducho sme si povedali, že

zákon platí pre každého. Kto
si neplnil svoje povinnosti
tak ako mal, o svoje bývanie
prišiel. Neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by museli zodpovední obyvatelia doplácať
na tých nezodpovedných. Samozrejme, že sa vždy investovalo do nevyhnutných opráv,
revízií a ďalších vecí, za ktoré
sme niesli a nesieme zodpovednosť. Podľa tvrdení bývalej
riaditeľky by asi bolo najlepšie,
aby sme komplex zrekonštruovali a preinvestovali nemalé
finančné prostriedky na úkor
občanov nášho mesta. To naozaj máme v rozpočte vyčleniť
jeden milión eur a opraviť to
tam? Ako by to vnímali zodpovední obyvatelia,ktorí si plnia

svoje povinnosti voči štátu a aj
mestu? Komu z obyvateľov
opravuje mesto byty? Pýtam
sa: to sa majú obyvatelia poskladať a na vlastný úkor zveľadiť niečo,čo sa takmer s určitosťou 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)

Čadca spustila svoju mobilnú aplikáciu
ným postihnutím a ich podporu. Program tímu komisárky bol obohatený o návštevu
Viacúčelového zariadenia pre
seniorov v Čadci, ktorého zriaďovateľom je Mesto Čadca a
Centrum sociálnych služieb
Žarec. V Dome kultúry v Čadci sa stretli s členmi Základnej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých v
Čadci a so zástupcami občianskeho združenia Stružielka.
Čas si vyhradila komisárka aj
pre verejnosť, mohli sa s ňou
osobne stretnúť aj občania a
využiť individuálne konzultácie a právne poradenstvo.

Za Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím
sa na výjazdovom dni komisárky zúčastnili: JUDr. Zuzana
Stavrovská a jej kolegyne Mgr.
Eva Megová, PhDr. Iveta Franzenová a JUDr. Eva Chrančoková.

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, nemusíte svoj boj prehrať. Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím posudzuje
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krivdia štátne orgány, úrady,
Sociálna poisťovňa či susedia,
alebo zamestnávateľ, obráťte
sa na komisárku, ktorá vám
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Kontakt: Úrad komisára
pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska 153, 831
54 Bratislava, tel.: 02/20 42 03
01, e-mail: sekretariat@komisar.sk.Viac informácií nájdete
aj na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.
(R)
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Nový festival klasickej hudby aj v Čadci

Navrhoval ďaleko vyššie dane ako boli prijaté a teraz, po svojom odvolaní, „bojuje“ proti ich zvýšeniu
„Za zvyšovaním daní v Čadci
nie je ľahkovážnosť ale zodpovednosť voči základným
potrebám mesta a jeho obyvateľov. Spochybňovanie zákonnosti takéhoto kroku v atmosfére, keď samosprávam pribudli kompetencie na úrovni
stá tisícov, niekde až miliónov
Eur, je nielen prejavom ne-

citlivého populizmu, ale predovšetkým nezodpovedného
prístupu poslanca zneužívajúceho svoj mandát na politický boj“. Takto zareagoval primátor Milan Gura v súvislosti
s petíciou časti obyvateľov, za
ktorou stojí odvolaný viceprimátor Marcel Šulo. Poslanec
kritizuje vedenie mesta, pre-

ČADČAN
3319/09,
00 313 971. raz
Vychádza
raz Redakčná
mesačne. Redakčná
Petra Ďuranová
(predsedníčka),
Marián
ČADČAN– –mestské
mestskénoviny.
noviny.Vydáva
VydávaMesto
MestoČadca,
Čadca,EV
IČO:
00 313IČO:
971. Vychádza
mesačne.
rada: Petrarada:
Ďuranová
(predsedníčka),
Marián Kráľ,
Kráľ,
Katarína
Šulganová,
Ľubica
Kullová.
archív
Mesta
Čadca,
akjenie
je uvedené
PeterPeter
Lariš,Lariš,
Katarína
Šulganová,
Ľubica
Kullová.
Foto:Foto:
archív
Mesta
Čadca,
ak nie
uvedené
inak.inak.
Sídlo
vydavateľa
a adresa
redakcie:
Námestie
slobody
30,
022
Čadca.
Sídlo
vydavateľa
a adresa
redakcie:
Námestie
slobody
30,
022
0101
Čadca.
Kontakt:
041/430
430
44,
email:
cadcan@mestocadca.sk,
www.mestocadca.sk.
Kontakt:
041/430
2222
19,19,
430
2222
44,
email:
cadcan@mestocadca.sk,
www.mestocadca.sk.
TP9311001
TP8311020

KYSUCKÉ NOVINY

MESTSKÉ NOVINY

ČÍSLO 4

9

Novoročný koncert s hviezdnym obsadením

Novoročný koncert už
tradične otvára kultúrnu
a spoločenskú sezónu v
Čadci i na Kysuciach, je
jedným z najnavštevovanejších, najprestížnejších
a najkvalitnejších kultúrno-spoločenských podujatí roka nielen v Čadci,
ale aj v rámci nášho regiónu a jeho dobré meno sa
už takmer tri desaťročia
nesie aj za hranicami Kysúc.

Ten tohtoročný sa konal 15.
januára 2020 a bol výnimočný aj hviezdnym obsadením
účinkujúcich. Mesto Čadca
ako garant a hlavný organizátor koncertu pozvalo do Čadce
popredné slovenské umelecké teleso – Štátny komorný
orchester zo Žiliny. Predstavil sa pod vedením dirigenta svetového mena – Olivera
Dohnányiho. V súčasnosti
veľmi úspešne pôsobí ako šéfdirigent Jekaterinburgského
štátneho akademického divadla opery a baletu. Spoločne
s ním pricestovala do Čadce
sólistka tohto divadla – mladá
talentovaná sopranistka Olga Tenyakova. Jej výnimočný,
mimoriadne kvalitný umelecký výkon, ako aj nesmierne
sympatický prejav a ženský
pôvab si podmanili publikum.
Svedčil o tom aj neutíchajúci
aplauz po každom jej vystúpení. Dramaturgia koncertu bola
skvelá, rovnako bravúrne boli
aj výkony dirigenta a členov
orchestra, čo diváci náležite
ocenili aj počas záverečného dlhotrvajúcemu standing
ovation. Ohlasy na koncert sú
aj dnes mimoriadne priaznivé,
čo nás, samozrejme, teší i zaväzuje do ďalších dní. Vysoká
úroveň kultúrnych podujatí je
a bude aj naďalej prioritou vedenia mesta.

Štátny komorný orchester Žilina a dirigent Oliver Dohnányi

Osobnosti Kysúc 2019

Pravidelní návštevníci uvedeného koncertu zaiste vedia, že
jeho súčasťou je už viac než 20
rokov aj slávnostný akt udeľovania čestného titulu a ocenenia Osobnosť Kysúc.Laureátmi
ocenenia za rok 2019 sa stali
akad. maliar Pavol Muška, primár oddelenia anesteziológie
a intenzívnej medicíny Kysuckej nemocnice v Čadci MUDr.
Peter Szeghy, majiteľ a konateľ
MM Arény v Krásne nad Kysucou Miroslav Martykán a najúspešnejší slovenský sánkar Jozef Ninis. Všetkým oceneným
srdečne blahoželáme a želáme
veľa šťastia a úspechov v osobnom i profesionálnom živote.
Čestný titul a ocenenie Osobnosť 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: celoživotné dielo, humanitná činnosť,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 memoriam (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 Vaňousová - Krónerová, Milan Vojtek, Emília Vojteková (2004),
Matúš Briestenský, Vojtech
Didi, Peter Janík, Roman Jablonický (2005), Rudolf Gerát,
Alexander Klika, Mária Mar-

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

Ruská sopranistka Olga Tenyakova

nec, Pavol Masnica, Lukáš Pi- va (2018), Peter Szeghy, Pavol
ják (2017), Ivan Mahrík, Dušan Muška, Miroslav Martykán,
Mikolaj, Zuzana Gánoczyová, Jozef Ninis (2019).
(aš)
Július Gánoczy, Ladislav LitSnímky: Michal Lašut

KULTÚRNE PODUJATIA v Čadci v roku 2020
Vysoká úroveň kultúrnych podujatí, dôsledná podpora umeleckých súborov pôsobiacich na pôde Domu kultúry v Čadci, ako aj
podpora všetkých zmysluplných kultúrnych aktivít, ktoré rozvíjajú 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 cyklov podujatí, koncertov, výstav, tematických podujatí a ďalších
aktivít, ktoré majú trvalé miesto v kultúrnom kalendári nášho

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

21. august,
29. – 30. apríl,
Matičné námestie
Dom kultúry
ČADCAPOP 2020 – festival populárnej hudby Festival Revival Night

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

10. máj,
Dom kultúry
Slávnostný program ku dňu matiek

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

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

1. apríl,
Palárikova ulica
Veľkonočný trh remesiel

11. jún,
Dom kultúry
Galaprogram Festivalu komornej hudby

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

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

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

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

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

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

