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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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V roku 1972 založil Pavol 
Kužma spoločne s man-
želkou Amáliou pri Zák-
ladnej škole vo Vysokej 
nad Kysucou – Hornom 
Kelčove Detský folklórny 
súbor Kelčovan, ktorý 
dodnes zviditeľňuje  
Kysuce a Slovensko v za-
hraničí.   

Od roku 1982 pôsobí súbor pri 
Dome kultúry v  Čadci a  patrí 
k špičkovým umeleckým telesám 
mesta Čadca. 

Pod vedením manželov Kuž-
movcov sa Kelčovan vypracoval 
medzi vrcholné folklórne súbory 
na Slovensku, stal sa viacná-
sobným laureátom národných 
súťažných prehliadok, uskutočnil 
stovky vystúpení na prestížnych 
domácich (Východná, Terchová, 
Likavka, Detva a ďalšie) a zahra-

ničných festivaloch (Česká re-
publika, Francúzsko, Španielsko, 
Turecko, Poľsko, Chorvátsko, 
Taliansko, Anglicko, Nemecko, 
Rakúsko, Nórsko, Maďarsko, 
Macedónsko.). 

Detský folklórny súbor Kelčo-
van patrí k najlepším svojho dru-
hu i v medzinárodnom meradle. 
Počas svojej 50-ročnej histórie 
dosiahol množstvo vynikajú-
cich výsledkov, desiatky mimo-
riadnych ocenení a  úspechov . 
K najvýznamnejším patrí hlavná 
cena Zlatý Ajhasson na Svetovom 
festivale hier vo francúzskom 
Mathé.

Za  umeleckým a  organizač-
ným vedením súboru  od založe-
nia súboru stáli umeleckí vedúci 
Amália Kužmová a Pavol Kužma, 
vedúci ľudovej hudby Stanislav 
Palúch st., organizační vedúci 
Jozef Polák a  Milan Gacík. Aj 

naďalej sú nápomocní súboru. 
V  súčasnosti súbor vedie po 
umeleckej stránke Tomáš Behúň,  
hudbu vedú Renáta Hajduko-
vá, Miroslav Mačuha a  Gabriel 
Jankech  a  organizačnou ve-
dúcou je Viera Mundierová.                                                                                                                                      
                                                                           

DF S  Ke l č ov an  s voj e  ju -
bi leum oslávi  v   rámci  ga-
laprogramov 14.  a   15.  10. 
2022 v Dome kultúry v Čadci. 
Podujatie podpori l i  Mesto 
Čadca,  z  verejných zdrojov 
Fond na podporu kultúr y 
a  Žilinský samosprávny kraj.                                                                                                                                            
                                                                                                                                         

Vedeniu súboru i všetkým jeho 
členom ďakujeme za ich činnosť 
a  prajeme do ďalšej práce veľa 
nadšencov folklóru, neutícha-
júcu invenciu  a pevné zdravie. 

(VS)

KOMUNÁLNE VOĽBY, Čadca, 29. 10. 2022

MESTO ČADCA POZÝVA

ZOZNAM ZAREGISTROVA-
NÝCH KANDIDÁTOV pre voľby 
primátora mesta 
1. Bohdan Fidyk, Bc., 48 r., podni-
kateľ, nezávislý kandidát 
2. Milan Gura, Ing., 57 r., primátor 
mesta, nezávislý kandidát 
3. Peter Staškovan, 47 r., logistický 
zamestnanec, NÁRODNÁ KOA-
LÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
4. Matej Šimášek, JUDr., PhDr., 
PhD., 36 r., riaditeľ, HLAS - soci-
álna demokracia 
5. Xénia Šurhaňáková, Mgr., 44 
r., zástupkyňa primátora mesta, 
nezávislý kandidát 
6. Jozef Vražel, JUDr., Ing., PhD., 
60 r., manažér, SMER - sociálna 
demokracia, REPUBLIKA 
7. Peter Zverec, 30 r., konateľ spo-
ločnosti, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVA-
NÝCH KANDIDÁTOV pre voľby 
do Mestského zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1
Počet volených poslancov vo 
volebnom obvode: 2
1. Marian Kubala, 48 r., živnostník, 
ZA ĽUDÍ, 2. Jozef Kupka, 47 r., 
odborný referent - operátor, SME 
RODINA, 3. Anna Kupková, 52 r., 
vedúca združenia, HLAS - sociálna 
demokracia  

Volebný obvod č. 2
Počet volených poslancov vo 
volebnom obvode: 4
1. Martin Briestenský, Mgr., 47 r., 
príslušník policajného zboru, nezá-
vislý kandidát, 2. Jozef Drahňák, 
55 r., súkromný podnikateľ, nezá-
vislý kandidát, 3. František Drozd, 
62 r., živnostník, Kotlebovci - Ľudo-
vá strana Naše Slovensko, 4. Pavol 
Holeštiak, PhDr., PhD., RSc., 50 
r., riaditeľ, nezávislý kandidát, 5. 
Peter Húšťava, PaedDr., PhD., 63 
r., dôchodca, Národ a Spravodlivosť 
- naša strana, 6. Slavomír Kupka, 
Bc., 44 r., špecialista prevádzky, 
Slovenská národná strana, 7. Peter 
Lariš, Ing., 57 r., zástupca riaditeľa, 
ZA ĽUDÍ 8. Viola Liptáková, 
Mgr., 36 r., pedagogička, Kresťan-
skodemokratické hnutie, 9. Jozef 
Pajer, JUDr., 55 r., živnostník, 
Sloboda a  Solidarita, 10. Pavol 
Prívara, 50 r., vlakvedúci, Sloboda 
a Solidarita, 11. Ľubomír Škorvá-
nek, Mgr., 42 r., vedúci pracovník, 
HLAS - sociálna demokracia, 12. 
Tomáš Urbaník, Mgr., 38 r., špor-
tový manažér, nezávislý kandidát
 
Volebný obvod č. 3
Počet volených poslancov vo 
volebnom obvode: 7
1. Peter Adamica, Mgr., 60 r., 
stredoškolský pedagóg, SME RO-
DINA, 2. František Beleš, 45 
r., mäsiar, HLAS - sociálna de-
mokracia, 3. Iveta Blahová, 52 
r., bezpečnostná pracovníčka, 
Kotlebovci - Ľudová strana Naše 
Slovensko, 4. Marcela Brošová, 
Ing., 44 r., ekonómka, nezávislý 
kandidát, 5. Marta Buchcarová, 
Mgr., 68 r., dôchodkyňa, SMER 
- sociálna demokracia, REPUB-
LIKA, 6. Stanislava Ďurišová 
Latková, Mgr., 35 r., účtovníčka, 
HLAS - sociálna demokracia, 
7. Tomáš Formánek, Bc., 31 r., 
programátor CNC strojov, nezá-
vislý kandidát, 8. Milan Gura, Ing., 
57 r., primátor mesta, nezávislý 
kandidát, 9. Roman Habčák, 49 

r., výsluhový dôchodca, nezávislý 
kandidát, 10. Marian Hanko, 57 
r., kultúrny pracovník, nezávislý 
kandidát, 11. Katarína Janesová, 
Bc., 51 r., pracovníčka v oblasti 
kultúry, nezávislý kandidát, 12. 
Dana Jašurková, Mgr., 48 r., ume-
lecká vedúca tanečného súboru, 
nezávislý kandidát, 13. Danka Ja-
šurková, PaedDr., 52 r., riaditeľka 
štátnej inštitúcie, SME RODINA, 
14. Adriana Kičurová, PhDr., 52 
r., živnostníčka, SMER - sociálna 
demokracia, REPUBLIKA 15. 
Martin Klimek, Mgr., 49 r., stre-
doškolský pedagóg, Kresťansko-
demokratické hnutie, 16. Jaroslav 
Klus, Mgr., 72 r., učiteľ plávania, 
Komunistická strana Slovenska, 
17. Anna Korduliaková, MUDr., 
69 r., lekárka, SME RODINA, 18. 
Pavol Krištiak, Mgr., 55 r., robot-
ník, SMER - sociálna demokracia, 
REPUBLIKA, 19. Ľubica Levčík 
Poláková, MUDr., 47 r., lekárka, 
Sloboda a Solidarita, 20. Ľubomír 
Martiniak, Ing., 35 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát, 21. Marián 
Martiniak, 42 r., vodič z povolania, 
SME RODINA, 22. Martin Solik, 
Mgr., PhDr., PhD., 37 r., vysoko-
školský pedagóg, nezávislý kandi-
dát, 23. Simeon Stančík, Ing., 41 r., 
manažér, Kresťanskodemokratické 
hnutie, 24. Peter Staškovan, 47 r., 
logistický zamestnanec, NÁROD-
NÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI, 25. Peter Strapáč, 
JUDr., PhDr., PhD., 37 r., advokát, 
nezávislý kandidát, 26. Michaela 
Suchoňová, 38 r., účtovníčka, nezá-
vislý kandidát, 27. Imrich Šimulák, 
Mgr., 39 r., právnik, STAROSTO-
VIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, 
28. Ľubomír Špilko, Ing., 40 r., 
projektový manažér, Progresívne 
Slovensko, 29. Miroslav Tomek, 
32 r., živnostník, SMER - sociálna 
demokracia, REPUBLIKA, 30. 
Anna Tomeková, Bc., PhDr., 54 
r., výsluhová dôchodkyňa, SMER 
- sociálna demokracia, REPUBLI-
KA, 31. Martina Vavreková, 42 r., 
strojárka, SMER - sociálna demok-
racia, REPUBLIKA, 32. Juraj Vrba, 
38 r., manažér, SMER - sociálna 
demokracia, REPUBLIKA 

Volebný obvod č. 4
Počet volených poslancov vo 
volebnom obvode: 12
1. Mária Badurová, 66 r., dô-
chodkyňa, nezávislý kandidát, 2. 
Anna Belousovová, RNDr., 63 r., 
konateľka spoločnosti, nezávislý 
kandidát, 3. Henrich Benko, 29 r., 
zamestnanec cestnej údržby, HLAS 
- sociálna demokracia, 4. Anna 
Blahová, 67 r., manažérka, SMER 
- sociálna demokracia, REPUBLI-
KA, 5. Ladislav Blahovec, 44 r., 
pracovník bezpečnostnej služby, 
SME RODINA, 6. Janka Brčicová, 
57 r., operačná sestra, HLAS - so-
ciálna demokracia, 7. Rudolf Cyp-
rich, Ing., 64 r., technik, nezávislý 
kandidát, 8. Martin Čarnecký, 22 
r., konateľ, HLAS - sociálna de-
mokracia, 9. Michal Duraj, Mgr., 
40 r., advokát, Sloboda a Solidarita, 
10. Bohdan Fidyk, Bc., 48 r., 
podnikateľ, nezávislý kandidát, 11. 
Anton Freiwald, Ing., PhD., 56 
r., stredoškolský učiteľ, nezávislý 
kandidát, 12. Katarína Fulierová, 
43 r., zdravotná sestra, SME RO-
DINA,13. Eduard Halada, 32 r., 
manažér, HLAS - sociálna demok-

racia, 14. Oľga Hažíková, Mgr., 
55 r., vedúca oddelenia, HLAS 
- sociálna demokracia, 15. Marián 
Hlaváč, Ing., MBA, 36 r., konateľ, 
SMER - sociálna demokracia, RE-
PUBLIKA, 16. Lukáš Húska, Ing., 
35 r., administratívny pracovník, 
Kresťanskodemokratické hnutie, 
17. Dana Jantulíková, Mgr., 55 
r., administratívna pracovníčka, 
HLAS - sociálna demokracia, 18. 
Vladimír Jurga, Mgr., 55 r., učiteľ, 
nezávislý kandidát, 19. Erik Kajá-
nek, 38 r., vedúci strediska, SME 
RODINA, 20. Marián Kajánek, 
46 r., technik, nezávislý kandidát, 
21. Rastislav Kaličák, Mgr., 52 
r., záhradník, HLAS - sociálna 
demokracia, 22. Janka Koperová, 
Mgr., 56 r., štatutárka o. z., nezá-
vislý kandidát, 23. Marián Kráľ, 
Mgr., 44 r., hovorca mesta, SME 
RODINA, 24. Michal Krenžel, 
Mgr., 39 r., živnostník, ZA ĽUDÍ, 
25. Roman Kužma, 32 r., fitness 
tréner, HLAS - sociálna demok-
racia, 26. Iveta Ligačová, Mgr., 
47 r., učiteľka ZŠ, HLAS - sociálna 
demokracia, 27. Adriana Maku-
chová, Mgr., 50 r., pedagogička, 
SMER - sociálna demokracia, 
REPUBLIKA, 28. Vladimír Malík, 
59 r., rádiologický technik, nezávislý 
kandidát, 29. Yvonne Marjaková, 
Mgr., 61 r., učiteľka, SMER - sociál-
na demokracia, REPUBLIKA, 30. 
Denis Maslák, 28 r., konateľ firmy, 
SMER - sociálna demokracia, RE-
PUBLIKA, 31. Jaroslav Minárik, 45 
r., manažér, nezávislý kandidát, 32. 
Dávid Mosor, 20 r., študent, nezá-
vislý kandidát, 33. Miroslav Mrázik, 
36 r., živnostník, SME RODINA, 34. 
Viera Mundierová, 62 r., kultúrna 
referentka, nezávislý kandidát, 35. 
Tomáš Ostružiar, 29 r., živnostník, 
SMER - sociálna demokracia, RE-
PUBLIKA, 36. Helena Pagáčová, 
Mgr., 65 r., odborná knihovníčka, 
SME RODINA, 37. Miroslav Palu-
biak, Bc., 37 r., samostatný radca, 
Slovenská národná strana, 38. Rená-
ta Rafayová, 43 r., asistentka sudcu, 
SME RODINA, 39. Jozef Rucek, 
Mgr., 60 r., pedagóg, nezávislý 
kandidát, 40. Patrik Steinberger, 
Ing., 32 r., podnikateľ, SMER - so-
ciálna demokracia, REPUBLIKA, 
41. Viera Strýčková, Mgr., 51 r., 
projektová manažérka, nezávislý 
kandidát, 42. Ľuboslav Šadibol, 
Mgr., 32 r., robotník, SMER - soci-
álna demokracia, REPUBLIKA, 43. 
Boris Šeda, 36 r., riaditeľ, SMER - 
sociálna demokracia, REPUBLIKA, 
44. Matej Šimášek, JUDr., PhDr., 
PhD., 36 r., riaditeľ, HLAS - sociálna 
demokracia, 45. Pavla Šimeková, 
Ing., 39 r., projektová manažérka, 
HLAS - sociálna demokracia, 46. 
Marcel Šulo, Mgr., 46 r., riaditeľ 
spoločnosti, nezávislý kandidát, 47. 
Vlastimila Šurhaňáková, Mgr., 70 
r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát, 
48. Xénia Šurhaňáková, Mgr., 44 
r., zástupkyňa primátora mesta, 
nezávislý kandidát, 49. Michal 
Urban, Bc., 35 r., podnikateľ, SME 
RODINA, 50. Radoslav Valko, 41 
r., manažér, nezávislý kandidát, 51. 
Vladimír Varmus, 36 r., konateľ 
spoločnosti, nezávislý kandidát, 
52. Ľubomír Vojár, Ing., PhD., 
52 r., stavebný technik, Sloboda 
a Solidarita, 53. Jozef Vražel, JUDr., 
Ing., PhD., 60 r., manažér, SMER - 
sociálna demokracia, REPUBLIKA, 
54. Peter Zverec, 30 r., konateľ spo-
ločnosti, nezávislý kandidát.

Z  lásky k  vám – koncert pre 
seniorov

Srdečne pozývame našich 
starších spoluobčanov, ako 
aj širokú verejnosť na kon-
cert svetoznámych operetných 
a muzikálových melódií v po-
daní mladých talentovaných 
slovenských sólistov. Kon-

cert  sa uskutoční vo štvr-
tok 20. októbra 2022 o  16.00 
hod. v Dome kultúry v Čadci 
pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. VSTUP JE VOĽNÝ.

Večerný beh ulicami mesta
Klub Kysuckého maratónu 

a Mesto Čadca pozývajú všet-

kých bežcov na 2. ročník Ve-
černého behu ulicami Čadce, 
ktorý sa uskutoční v piatok 21. 
októbra 2022. Štart je o 18.00 
hod. pred Domom kultúry 
v Čadci. Ďalšie informácie náj-
dete na www.mestocadca.sk.

 (at)


