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OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Respirátory
zadarmo
pre seniorov 65 +

Pán primátor, kedy začína
sezóna na našom mestskom kúpalisku? Taktiež by
ma zaujímalo
či nezdražie
Mesto
Čadca zabezpečilo
vstupné?
z
dôvodu zvýšenej ochrany pre svojich občanov vo
Kúpalisko
prešlo
istými
zmeveku
od 65
rokov
respiránami. Vybudovali sme detské
tory.
ihrisko, workoutové ihrisko,
osadili nasme
Nárok
2 kspingpongový
respirátorov
stôl akaždý
nainštalovali
somá
senior vsme
tomto
chy, ktoré
boli vytvorené
veku
s trvalým
pobytomnav
minuloročnom
meste
Čadca. V rezbárskom
priestoroch

sympóziu. Prevádzková doba
sa nemení. Taktiež sa nám
podarilo udržať výšku vstupného
minuloročnej
úrovDomuna
kultúry
v Čadci sú
prini.
Tento na
rokodovzdanie
začneme sezópravené
beznu
v sobotu
júna. Verím,
platne
každý2.pracovný
deň
že
počasie
priať.
od nám
9.00 do
14 hod.bude
V prípade,
A
navzájom,
aby
žezaželajme
si seniorsinemôže
respitohtoročná
bolamôže
mirátor osobnesezóna
prevziať,
nimálne
takápožiadať
úspešná,
ako
o túto službu
rodintá
minulá.
Teším nasusedov
spoločných
príslušníkov,
né
stretnutiaktorí
v tomto
našom
či priateľov,
prevezmú
krásnom
areáli.
respirátory
v jeho mene. (r)

V priemyselnom parku
rastú nové závody
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 materiálov a spoločnosť SEOYON E-HWA Automotive Slovakia,
s.r.o. Považská Bystrica, ktorej prevažná časť výroby po-

zostáva z výroby plastových
komponentov do rôznych
častí automobilov, sa začínajú zaujímať o zamestnancov do budovaných závodov.
Mesto Čadca prichádza s pomocou ako sa nakontaktovať
na nových investorov, ktorí
vstúpili a výrazne ovplyvnia
trh zamestnanosti v meste a
v regióne Kysúc.
(r)

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Mesto Čadca ďakuje
dobrým ľuďom

Podateľňa Mestského úradu v čadci ponúka prvý kontakt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti o
zamestnanie do oboch spoločností.

automatický režim čistenia,
Na sklonku minulého
Ďalšie
informácie:
www.galmm.sk
svetelná
indikácia znečisteroka (13.
decembraGAlMM, s.r.o.,
nia, WIFI
ovládanie i diaľko2020) saE-HWA
nám vďaka
sEOYON
Automotive slovakia,
s.r.o.,
vé
ovládanie.
Veríme, že tenčiastočne
uvoľneným
www.sk.seoyoneh.sk
to prístroj spríjemní a najopatreniam podarilo
mä vo zvýšenej miere ochrázorganizovať tradičný
ni klientov tohto mestského
Vianočný benefičný
zariadenia. Mesto Čadca a
koncert.
organizátori koncertu ďakuKoncert sa uskutočnil v kos- jú všetkým dobrým ľuďom,
tole sv. Bartolomeja v podaní ktorí prispeli na skvalitnevynikajúceho sláčikového nie života našich starších
kvarteta Adventure Strings spoluobčanov.
(at)
zo Žiliny. Radosť sme mali nielen z krásnej hudby
a sviatočnej priateľskej
atmosféry, ale aj z čiastky,
ktorou prispeli návštevníci
koncertu vo forme dobrovoľného vstupného. Jeho výška
bola 258 eur. Mesto Čadca
zakúpilo v tejto hodnote
vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu čističku vzduchu pre Viacúčelové zariadenie pre seniorov
v Čadci. Súčasťou prístroja
so 7-stupňovým čistením
vzduchu je aj ionizátor, UV
lampa, antivírusový filter,

Zberný dvor opäť otvorený
Od štvrtka 11. februára 2021
bude obnovená prevádzka zberného dvora v Čadci.
Zberný dvor bude otvorený
každý pracovný deň v čase
od 8.00 do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Sídlo a kontakty: Zberný

dvor, Čadca - Podzávoz (v areáli priemyselného parku),
0948 650 916, GPS súradnice:
N49°27´46.1“ E18° 46´45.3“.
Prevádzkovateľ: Mestský
podnik služieb Čadca, 041 /
432 30 64.
(r)

Komisárka
pre osoby
so zdravotným
Prvé sčítanie
v ktorom
sa každý
postihnutím
navštívila Čadcu
obyvateľ elektronicky
sčíta sám
Osoby so zdravotným
postihnutímsčítanie
majú možElektronické
nosť pri ochrane
svojich
obyvateľov
Slovenskej
práv obrátiť
sa na šperepubliky
sa uskutoční
v
cializovaný úrad.
Sídli
plánovanom
termíne
od
v Bratislave
a vedie
ho
15.
februára do
31. marca
JUDr. Zuzana Stavrov2021.
ská (na snímke druhá
zľava),
ktorá
v rámci bude
Sčítanie
obyvateľov
výjazdov
po Slovenskej
plne elektronické,
absolútne
republike
prišla predstabezpečné a komfortné.
Obyvaviť
svojho
aj
teliaprácu
sa sčítajú
sami,tímu
v pohodlí
do
mesta
Čadca. prostreddomova
a bezpečne,
níctvom elektronického formulára,
ktorý sa
nájdu
na weboKomisárka
stretla
s privej
stránkea www.scitanie.sk.
mátorom
riaditeľmi, predseVyzývame
obyvateľov,
aby
dami
a zástupcami
spoločnospomohli
pri sčítaní
tí a organizácií,
ktorí vsvojim
rámci
blízkym
(najmä
starším doa
svojej práce
prichádzajú
zdravotne
spokontaktu snespôsobilým
osobami so zdraluobčanom),
ak ich o to požiavotným postihnutím.
dajú.
novely „Zúfalé
zákona
Ing.V zmysle
Milan Gura:
sa
posúva
asistovanérodiny
natermín
Slovensku,
ktoré
ho
sčítania.
majú
ťažko choré dieťa alebo
dospelého, sú často vystavené arogancii úradnej moci.
Mnohí sa márne domáhajú pomoci od štátu, ktorá by
mohla zmierniť ich utrpenie.
Som preto nesmierne rád, že
práve do Čadce zavítala komisárka a predstavila
nielen svoj
Vedenie
Mesta Čadca
úrad, ale aj
ich aktivity,
ktoré
otvorilo
uplynulý
týždeň
pomáhajú
zvíťaziť školy
nad byrovšetky
základné
kraciou.“stupňa, materské
prvého
V rámci
prezentácie
koškoly
a školské
kluby.saDo
misárka
venovalaviac
témam,
škôl
sa vrátilo
akoktoré pojednávali
90%
žiakov. o špecifickom
výkone jej funkcie a funkcie
zriadeného
úradu.
Náplň
Ostatné deti
ostali
na čindišností sa významne
podieľaIng.
na
tančnom
vzdelávaní.
ochraneGura:
práv osôb
zdravotMilan
„Po sonekonečných sporoch v rámci vládnej
koalície o tom, či deti majú,
alebo nemajú vzhľadom na
neutíchajúcu pandémiu nastúpiť na prezenčnú výučbu,
som rád, že sme od pondelka
8. februára otvorili všetky
školy
v našej zriaďovateľskej
Medzinárodný
hudobpôsobnosti.
kontakt
ný festival Fyzický
PRO MUSICA
detí
s učiteľmi
a so
spoluNOSTRA,
ktorý sa
uskutočžiakmi
nenahraditeľný.
ní 17. – 24.je6. 2018
v Žilinskom
Urobili
sme všetky
kroky k
kraji, vznikol
z myšlienky
zaisteniu
bezpečnéhotradíciu
vyučozaložiť dlhodobú
vacieho
procesu.
Apelujeme
prezentácie
klasickej
hudby
na špičkovej
prísne dodržiavanie
hyinterpretačnej
gienicko-epidemiologických
úrovni s medzinárodnou
opatrení,
najmä nesmieme
účasťou a zároveň
predstaviť
publiku vybrané historické
pamiatky regiónu ako netradičné koncertné priestory.
Garantmi festivalu sú Hudobné centrum Bratislava a
občianske združenie Cultura
nostra. Organizujú ho v spolupráci s vybranými mestami
a obcami v danom kraji. Jedným z nich je aj mesto Čadca,
ktoré
sa od počiatkuvydaveľmi
V predchádzajúcich
aktívne
zapojilo
organiniach novín
sme do
avizovali
zácie
festivalu.výstavy
V priebehu
sprístupnenie
diel
ôsmich
dníHložníka
sa Čadca,pod
Gbeľany,
Vincenta
Kotešová,
Orlové, Rajec,
Trnonázvom Svedectvo
o člové,
Budatín a Bytča premenia
veku.
na miesta, ktoré návštevní-

generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie
Štatistického úradu SR, vzhľadom na pandemickú situáciu,
na základe aktuálneho rozhodnutia vlády, sa posúva termín
asistovaného sčítania, aby sme
ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítaElektronické sčítanie
Posun termínu
nie sa v zmysle novely zákona
obyvateľov
asistovaného sčítania
Vyplnenie elektronického
Ak sa obyvateľ nemôže ale- začne od 1. apríla 2021 a potrvá
formuláru nezaberie viac ako bo nevie sčítať sám alebo s najneskôr do 31. októbra 2021.“
10 minút. Sčítavať sa obyva- pomocou svojich blízkych,
telia budú z pohodlia domo- na splnenie povinnosti sčí- Zdroje informácií
va sami, bez ohrozenia na ich tať sa môže využiť asistované
Odporúčame obyvateľom,aby
zdraví a bez kontaktu s cudzím sčítanie. To znamená, že buď podrobne sledovali prebiehajúčlovekom. Na sčítanie postačí obyvateľ navštívi kontaktné cu kampaň ku sčítaniu obyvamobil, tablet, notebook alebo miesto zriadené obcou, kde ho teľov a navštívili stránku www.
PC. Obyvatelia nájdu elek- sčíta stacionárny asistent ale- scitanie.sk. Informácie nájdu aj
tronický sčítací formulár na bo môže telefonicky požiadať o na Facebooku, Instagrame a na
stránke www.scitanie.sk a bu- mobilného asistenta, ktorý ho YouTube – všade pod názvom
dú mať k dispozícii aj mobilnú navštívi doma a sčíta ho. Ako SODB 2021 alebo Sčítanie obyvaaplikáciu.
uviedla Ľudmila Ivančíková, teľov,domov a bytov 2021.
(r)
Za Úrad komisára pre osoby dodržiavanie práv hendikeným postihnutím a ich podporu. Program tímu komisár- so zdravotným postihnutím povaných ľudí, a to na základe
ky bol obohatený o návštevu sa na výjazdovom dni komi- podnetov aj z vlastnej iniciaViacúčelového zariadenia pre sárky zúčastnili: JUDr. Zuzana tívy.Ak sa domnievate, že vám
seniorov v Čadci, ktorého zria- Stavrovská a jej kolegyne Mgr. krivdia štátne orgány, úrady,
ďovateľom je Mesto Čadca a Eva Megová, PhDr. Iveta Fran- Sociálna poisťovňa či susedia,
Centrum sociálnych služieb zenová a JUDr. Eva Chrančo- alebo zamestnávateľ, obráťte
Žarec. V Dome kultúry v Čad- ková.
testovanie
zamestnancov
sa
na komisárku,
ktorá vám
ci sa stretli s členmi Základa rodinných zástupcov detí
pomôže.
nej organizácie Slovenského U koho sa môže občan
Návrat
detí do
škôlkomisára
patrí k
Kontakt:
Úrad
zväzu telesne postihnutých v dovolať pomoci? Obráťte
prioritám
mesta.
pre
osoby sovedenia
zdravotným
poČadci a so zástupcami občian- sa na komisárku!
Víkendové Račianska
testovanie153,
(6. 831
– 7.
stihnutím,
skeho združenia Stružielka.
februára)
určené
najmä42pre
Bratislava,
tel.: 02/20
03
Ak ste presvedčení, že vám 54
Čas si vyhradila komisárka aj úrad ukrivdil, no neviete, ako 01,
rodičov,
učiteľov,
ale aj širokú
e-mail:
sekretariat@komipre verejnosť, mohli sa s ňou podať podnet či žalobu, nemu- sar.sk.
verejnosť,
2419
osôb,
Viac využilo
informácií
nájdete
osobne stretnúť aj občania a síte svoj boj prehrať. Úrad ko- aj
z toho
19 testov bolo pozitívna www.komisarprezdravyužiť individuálne konzul- misárky pre osoby so zdravot- votnepostihnutych.sk.
nych. Tento údaj nezahŕňa
tácie a právne poradenstvo.
ným postihnutím posudzuje výsledky testov z ostatných
(r)
odberných miest, ktoré boli
v prevádzke na území nášho
POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT
mesta.

Deti sa vrátili do školských lavíc

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
Jarné školy otvoríme aj
v Čadci

bastian Bach, Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Robert Schumann a i. zaznejú
aj diela významných slovenských a českých autorov – JáNa druhjostupňových školákov lavicena
ešteLevoslava
stále čakajú...
Bellu, Johanna
Sigismunda Kussera, Antonína Dvořáka,
Bedřichaučiteľov
Smetatestovania
zabúdať na nosenie rúšok. vého
a ď. Na detí.“Mesto
festivale vystúpia
Čadca
Zároveň tu máme aj povin- anurodičov
poprední podmienky
umelci domácej
na pre-i
nosť pravidelného 7-dňo- vytvorilo
zahraničnej hudobnej scény – Slovenský komorný orchester & Dalibor Karvay,
Muchovo kvarteto & Filip
kom sprostredkujú výnimoč- Jaro, Štátny komorný orchesné hudobné umenie nielen ter Žilina, Schola Gregoriana
prostredníctvom koncertov, Pragensis, Brno Baroque Trio,
ale i vďaka jedinečnému vi- Jana Sýkorová & Pavel Svobozuálnemu zážitku z najkraj- da a ďalší. Podujatie má veľký
ších historických pamiatok potenciál poskytnúť publiku
oživenie
a spesregiónu.
Prvý ročník
festiva- priestor
neskoršiepre
obdobie.
Zatiaľ
deň,
Protipandemické
opatrenia
kultúrneho
života v
lu
a vý- trenie
kedy výstavu
sprístupníme,
sa svojou
menia dramaturgiou
s takou dynamikou,
prispieť
tak
berom
účinkujúcich
nadvä- danom
neviemeregióne
určiť, ano
všetkým
že sa nám
to doposiaľ nepodacelkovej propagácii
histozuje
na 100. výročie
založenia
výtvarného
rilo. Termín
otvorenia
výstavy kpriaznivcom
regiónu
hornéČeskoslovenskej
V rických
umenia miest
sľubujeme,
že tak
urov našej mestskej republiky.
galérii sme
Považia.
v Čadci
ja
dramaturgii
pretoposunúť
popri tvorbíme
hneď,Koncert
ako to bude
možmuseli opätovne
na ho
be velikánov ako Johann Se- na programe 20. júna

Jarné školy pomôžu tým,
V našom
meste je festivaktorí
mali obmedzený,
resp.
lový koncert
programe
nemali
prístupna
k dištančnév stredu
20. júna 2018
o 18.00
mu
vzdelávaniu.
Sú určené
hod.tých
v kostole
sv. Bartolomeja.
pre
žiakov,
ktorí majú
Jedinečnéo diela
J. L. Bellu
a A.
záujem
prebratie
učiva,
Dvořáka uvedú
členovia špičdoučovanie
či upevnenie
vekového slovenského
telesa
domostí.
Touto formou
ich
Mucha Quartet
– I.
chceme
podporiť(J.a Tomka
motivovať
husle,
J. Ostrolucký
II. husle,
k
vzdelávaniu
aj v–čase
jarV. Kubešová
– viola, P. Mucha(r)–
ných
prázdnin.
violončelo) a popredný sólista Filip Jaro (kontrabas). Veríme, že umelci, ktorí sú dobre
známi nielen na slovenských
ale aj zahraničných pódiách
prinesú do Čadce výnimočný
hudobný zážitok. Spoluorganizátormi koncertu sú Mesto
Čadca a Rímskokatolícka farnosť Čadca – mesto. Na koncert
vstup voľný.
Srdečne
né. Ojetermíne
budeme
včas
vás
pozývame.
informovať.
Trvanie výstavy
konsaĎalšie
predĺži,informácie
o jedinečný ozážitok
certe
v Čadci
a o festivale
návštevníci
neprídu.
Galéria
PRO
NOSTRA
ČadcaMUSICA
vás opäť rada
privíta.nájdete na www.mestocadca.sk
(aš)
a www.hc.sk.
(At)

Sprístupnenie výstavy diel Vincenta
Hložníka v galérii sa posúva
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ČADČAN

Blahoželanie k narodeniu
prvého Čadčana v roku 2021
Prvým Čadčanom, ktorý prišiel
ako prvý v roku 2021 na svet, bol
chlapček menom Šimon Staňo.
Narodil sa 2. januára 2021. Vzhľadom na súčasné prísne epidemiologické opatrenia nebolo možné,
ako to bolo zvykom po iné roky,
aby mamičku s jej dieťatkom prišiel
osobne pozdraviť a zablahoželať aj

primátor Čadce Milan Gura. Rodičom Šimona srdečne blahoželáme
k jeho narodeniu a celej rodine
prajeme najmä veľa zdravia a šťastia, nech im ich synček prináša
radosť a potešenie. Keď to situácia
dovolí, predstavitelia mesta sa radi
aj osobne stretnú s rodičmi malého
Šimonka.

(r)

MESTSKÉ NOVINY
www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk
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Čadca má za sebou 3 dňové
plošné testovanie na koronavírus

Takzvaný celoslovenský skríning prebiehal v Čadci 3 dni (23. – 25. 1.). V 11
odberových miestach, ktoré vytvorilo
Mesto Čadca sa za 3 dni otestovalo
6842 osôb. 27 osôb malo pozitívne
testy, z toho 4 osoby neboli občania SR.
Druhé kolo skríningu sa v okrese
Čadca neuskutočnilo

Finálne výsledky skríningu určili,
ktoré okresy si zopakujú testovanie.
Podľa zverejnených výsledkov sa
okres Čadca nachádza v dobrých
číslach. Infekčnosť okresu dosiahla
hodnotu 0,65%. Po vyhodnotení
skríningu sú okresy rozdelené na
polovicu. Tie s dobrými výsledkami

už testovanie nemuseli opakovať.
Tie, ktoré sa ocitli v horšej polovici,
pokračovali v skríningu.
Milan Gura: „Ako okres sa nachádzame v tej lepšej polovici, ďalšie povinné testovanie sa nás preto netýkalo.
No je potrebné si uvedomiť, že vážne
riziko šírenia nákazy tu naďalej zostáva. Považujem preto za správne, aby si
občania svoj zdravotný stav preverili
na ktoromkoľvek trvalom odberovom
mieste v okrese. Je to jediná cesta ako
neohroziť ostatných vo svojom okolí.“
Mobilné odberové miesto
na Palárikovej ulici bezplatne
otestuje len objednaných klientov

Vo formulári si občan môže vybrať preferovaný dátum a miesto
vyšetrenia. Po zadaní preferovanej
kombinácie zobrazí informácia o
dostupnosti termínov. Po odoslaní
žiadosti mu príde SMS s prideleným
COVID-19-PASSOM a presným
miestom a časom jeho antigénového
testovania. Po otestovaní príde občanovi SMS s výsledkom. V prípade
pozitívneho výsledku je o tomto
informovaný aj príslušný Regionálny
úrad verejného zdravotníctva.
Objednať sa môžete vyplnením formulára na stránke: https://www.old.
korona.gov.sk/covid-19-patient-form.
php.(r)

Mesto Čadca nakúpi respirátory pre seniorov
Mesto chce týmto spôsobom lepšie
chrániť najviac ohrozenú skupinu
ľudí. Pripravuje nákup a distribúciu
respirátorov, ktoré bude rozdávať
zadarmo. „Naším cieľom je, aby sa k
respirátoru dostal každý senior, ktorý
ho potrebuje,“ uviedol primátor mesta
Ing. Milan Gura.

Galéria Čadca pozýva na
výstavu diel Vincenta Hložníka
Galéria Čadca pripravila pre
svojich priaznivcov v spolupráci
s Art Galériou Schürger výstavu
z tvorby geniálneho maliara,
grafika, ilustrátora, sochára a
pedagóga Vincenta Hložníka –
jedného z najcharizmatickejších
a najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného
umenia 20. storočia.

Jeho rozsiahla, mnohostranná umelecká tvorba patrí do zlatého fondu
slovenskej kultúry. Vzhľadom na
stále platné prísne epidemiologické
opatrenia sa termín sprístupnenia
výstavy posúva až na 8. februára
2021 – v prípade, že nastane avizované uvoľnenie opatrení. Vstup do
galérie je voľný. Radi vás privítame.
(at)

Nosenie respirátorov je z epidemiologického hľadiska veľmi prospešné. Najmä na miestach so zvýšeným rizikom,
ako je verejná doprava, obchody, návšteva lekára. „Respirátory zabezpečujeme
pre seniorov nad 65 rokov. Znamená to
pre nich vyššiu ochranu pred šírením
vírusu aj vzhľadom na nový – agresívnejší typ mutácie koronavírusu, “ dodal
primátor.
Seniorom v Čadci slúži špeciálna
telefónnej linka

Mesto Čadca zriadilo pre svojich občanov telefonickú linku, na ktorej získajú
informácie o preventívnych opatreniach
mesta v súvislosti so šírením nového
koronavírusu. Linka má slúžiť predovšetkým starším občanom, ktorí nemajú
bezprostredný prístup k informáciám
zo spravodajských internetových portálov. Infolinka +421 948 481 913 bude
pre Čadčanov funguje v čase od 8.00 do
12.00 h a k dispozícii bude až do odvolania. S otázkami sa môžu občania obrátiť
aj na úrad prostredníctvom e-mailu
osamelysenior@mestocadca.sk.
(r)
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