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OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Pán primátor, kedy začína
sezóna na našom mestskom kúpalisku? Taktiež by
ma zaujímalo či nezdražie
vstupné?
Kúpalisko prešlo istými zmenami. Vybudovali sme detské
ihrisko, workoutové ihrisko,
osadili sme pingpongový
stôl a nainštalovali sme sochy, ktoré boli vytvorené na
minuloročnom rezbárskom

sympóziu. Prevádzková doba
sa nemení. Taktiež sa nám
podarilo udržať výšku vstupného na minuloročnej úrovni. Tento rok začneme sezónu v sobotu 2. júna. Verím,
že nám počasie bude priať.
A zaželajme si navzájom, aby
tohtoročná sezóna bola minimálne taká úspešná, ako
tá minulá. Teším na spoločné stretnutia v tomto našom
krásnom areáli.

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)

Fitness centrum otvoríme
podľa
pravidiel
HĽADAJÚ
MOŽNO PRÁVE VÁS

dátum a presný čas cvičenia
Od pondelka 13. deod 12.00
do 19.00
cembra
2021
otvoríme
Podateľňa
Mestského
úraduvvintervale
čadci ponúka
prvý
konh,
kedy
je
posledné
cvičenie
na
Mestskej
plavárni
takt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti oa
v Čadci fitness centrum počkáte si na potvrdenie, prízamestnanie
do podľa
oboch spoločností.
padne zašlete SMS na tel. č.
s obmedzením
0948 644 768 s rovnakým poaktuálnych opatrení.
Ďalšie informácie:
GAlMM, stupom
s.r.o., www.galmm.sk
a údajmi alebo spráOtváracie
hodiny budú
vou na FB
- Mestská plaváod
pondelka
doAutomotive
piatka v slovakia,
sEOYON
E-HWA
s.r.o.,
reň
a
kúpalisko
Čadca. Vstup
čase
od
12.00
do
20.00
www.sk.seoyoneh.sk
do priestorov vestibulu až k
h.
šatniam bude pre osoby v reZáujemcovia o cvičenie sa žime OP len v respirátore. Je
musia prihlásiť telefonicky potrebné sa preukázať platna č. 041/432 68 08. Kontak- ným potvrdením o očkovaní
tovať nás môžete v čase od alebo prekonaní ochorenia
13.12. od 12.00 h. a počas tohto Covid 19. Počas hodinového
týždňa aj mailom na info@ cvičenia môže byť v priestore
plavarencadca.sk. Uvedie- fitness centra maximálne 6
(r)
te svoje meno a priezvisko, osôb.

Pozor, zmena cestovných
poriadkov MHD
V termíne od 13. do 17.decembra 2021 budú spoje
MHD premávať ako v dňoch
školského vyučovania s výnimkou týchto liniek:
 Linka 502104, spoj 2
(posila spoju 20)
 Linka 502107, spoj 10
(posila spoju 12)

 Linka 502108, spoj 39,
náhrada spoj 67
V termíne od 20. 12. do 10. 1.
2022 budú premávať spoje v
prázdninovom režime.
Na vyhľadanie svojho autobusového spoja môžete využiť webovú stránku www.
cp.sk a aplikáciu Ubian. (r)

Komisárka pre
so zdravotným
Milíosoby
spoluobčania,
postihnutím navštívila Čadcu
blížia sa Vianočné sviatky – najkrajšie obdobie roka. Majú v sebe výnimočné čaro,
jedinečnú, nádhernú a neopakovateľnú atmosféru, ktorej podliehame všetci – bez
rozdielu veku. Milovali sme ich, keď sme boli deťmi a rovnako ich milujeme aj keď nám
Osoby so
zdravotným
čas
postriebri vlasy. Sú to najmä sviatky rodiny, kedy sa všetci schádzame a prežívame
postihnutím majú možspoločne
radosť a duchovné naplnenie. V tomto čase sú aj naše srdcia otvorenejšie,
nosť pri ochrane svojich
práv obrátiť
sa
na
špeprístupnejšie, ochotné rozdávať lásku i odpustenie vo zvýšenej miere. Sú to aj sviatky
cializovaný úrad. Sídli
pokoja a novej nádeje, žičlivosti a pohostinnosti.
v Bratislave a vedie ho
JUDr. Zuzana
StavrovVeľmi si
želám, aby aj napriek náročnému obdobiu, ktoré opakovane zažívame, zavládol
ská (na snímke druhá
počas nastávajúcich Vianoc vo Vašich rodinách i na pracoviskách pokoj, spolupatričnosť
zľava), ktorá v rámci
aSlovenskej
radosť zo života. Aby sme s odvahou a cťou čelili ťažkým dňom i nepriaznivým
výjazdov po
republike
prišla
predstasituáciám,
aby sme boli schopní v sebe potlačiť negatívne emócie a dali voľný priebeh
viť prácu svojho tímu aj
dobru,
porozumeniu
a láskavosti. Všetci to veľmi potrebujeme. Verím, že sme toho schopní,
do mesta Čadca.
verím, že zostaneme aj naďalej súdržní a budeme sa vzájomne podporovať a pomáhať si.
Komisárka sa stretla s priVám
i Vašim rodinám krásne, pokojné a láskyplné Vianočné sviatky a v Novom
mátoromPrajem
a riaditeľmi,
predsedami a zástupcami
spoločnosroku najmä
pevné zdravie, šťastie, optimizmus a dostatok energie a elánu v súkromnom
tí a organizácií, ktorí v rámci
i pracovnom
svojej práce prichádzajú
do živote. Ďakujem Vám za všetko dobré, čo prinášate nášmu mestu.
kontaktu s osobami so zdraIng. Milan Gura
votným postihnutím.
Ing. Milan Gura: „Zúfalé
rodiny na Slovensku, ktoré
majú ťažko choré dieťa alebo
dospelého, sú často vystavené arogancii úradnej moci.
Mnohí sapod
márne
domáhaAktivita
týmto
nájú pomoci
od štátu, ktorá by
zvom
sa uskutočnila
mohla
zmierniť
ichpo
utrpenie.
v
tomto
roku už
štvrSom
preto
rád,ježe
tý
raz.
Jej nesmierne
iniciátorkou
práve do
Čadce zavítala
komiJanka
Galátová.
Oslovila
sárka a predstavila
nielen
svojich
známych,
aby svoj
na
úrad, ale aj darovali
ich aktivity,
ktoré
Mikuláša
krabipomáhajú
zvíťaziť
nadmibyrocu
od topánok
plnú
kraciou.“
lých
drobných darčekov
V rámci prezentácie
sa koseniorom
v domovoch
misárka venovala témam,ktodôchodcov.
ré pojednávali o špecifickom
výkone
jej funkcie
a funkcie
Táto krásna
myšlienka
nazriadeného
úradu.podporu
Náplň činšla
veľmi rýchlo
na
ností saSlovensku.
významne Vlani
podieľa
na
celom
sme
ochrane
práv
osôb soajzdravotsa
do nej
zapojili
my na
Mestskom úrade v Čadci a venovali sme darčekové krabice
seniorom v našom mestskom
zariadení. V tomto roku sme
sa zapojili opäť. Pridali sa
k nám aj pracovníci Domu
kultúry a ďalší naši priatelia.
Krásne
zabalené krabice
plné
Medzinárodný
hudobdrobných
radostí
6. dený festival
PROsme
MUSICA
cembra
a odovzdali
NOSTRA,venovali
ktorý sa
uskutočklientom
Centra
ní 17. – 24. 6.
2018 vsociálnych
Žilinskom
kraji, vznikol z myšlienky
založiť dlhodobú tradíciu
prezentácie klasickej hudby
na špičkovej interpretačnej
úrovni
s novembra
medzinárodnou
V
polovici
účasťou
a zároveň
predstaviť
sme
avizovali
prípravu
publiku
vybrané
historické
a
program
31. ročníka
pamiatky
regiónu
ako netracyklu
Kysucké
Vianoce
dičné
koncertné priestory.
v
Čadci.
Garantmi festivalu sú Hudobné
a
V tomcentrum
čase smeBratislava
ešte dúfali,
občianske
Cultura
že
budemezdruženie
môcť zorganizonostra.
Organizujú
ho v spovať
a ponúknuť
verejnosti
aslupráci
s vybranými
mestami
poň
niektoré
vianočné
podua obcami
v danomatmosféru
kraji. Jedjatia
a spríjemniť
ným z nich je aj mesto
Čadca,
predvianočného
obdobia
ktoré
sa meste.
od počiatku
v
našom
Je nám veľmi
aktívne
zapojilopriaznivcov
do organiľúto,
že svojich
zácie festivalu.
V priebehu
sklameme.
Vláda
zaviedla
ôsmich dní sa
lockdown
a Čadca,
ďalšie Gbeľany,
opatreKotešová,
Rajec,
Trnonia,
ktoréOrlové,
vylučujú
realizávé, Budatín
a Bytča
premenia
ciu
akýchkoľvek
kultúrnych
miesta, ktoré návštevníana spoločenských
podujatí.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
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

POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT
služieb so sídlom v Čadci – Horelici. Veríme, že sme
chlapcov a dievčatká, ako aj
dospelých klientov potešili
a spríjemnili im vianočné obdobie. Touto cestou úprimne
ďakujeme všetkým, ktorí sa
do tejto krásnej akcie zapojili.

Možno vás bude zaujímať,
že za predchádzajúce tri roky
bolo na Slovensku odovzdaných 98 239 darčekových krabastian
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Romana Capka zo Skalitého.
Veríme, že sme babičky a deduškov, ktorí trávia jeseň
svojho života v týchto domovoch, potešili a sčasti obohatili ich predvianočné obdobie. Veríme, že na budúci rok
našomupokojí
meste je
festivasaVsituácia
a budeme
lový
koncert
naa programe
sa
môcť
stretnúť
pobudnúť
stredu
júna 2018 o 18.00
sv nimi
aj 20.
osobne.
hod.v kostole sv. Bartolomeja.
(at)
Jedinečné diela J. L. Bellu a A.
Dvořáka uvedú členovia špičkového slovenského telesa
Mucha Quartet (J. Tomka – I.
husle, J.
Ostrolucký
– II. husle,
hotela
Tatra
Inn) podobne
ako
V.minulom
Kubešovároku.
– viola, P. Mucha –
v
violončelo)
a popredný
Ak sa situácia
zlepší a sólisopatta Filipčiastočne
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uvoľnia,Verípome, že umelci,
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informácie
slePRO MUSICA
NOSTRA nájdujte
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detewww.kultura.mestocadna www.mestocadca.sk
sk,
a www.hc.sk.
ca.sk
a našom facebooku.(At)
(aš)

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
Tradičné obľúbené koncerty v Čadci sa presunú na neskorší termín
Opatrenia sú dokonca prísnejšie ako v minulom roku,
kedy sa nám podarilo aspoň
časť aktivít uskutočniť. Najviac nám je ľúto našich najmenších, keďže na poslednú
kom sprostredkujú
chvíľu
sme muselivýnimočzrušiť aj
né hudobné
umeniespojené
nielen
plánované
podujatie
koncertov,
sprostredníctvom
návštevou Mikuláša
a Mikuale i vďaka
jedinečnému
vilášskou
nádielkou.
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zuálnemu
zážitku
z najkrajČert
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ťahaších koníkmi
historických
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k našim
deťom,
regiónu.
Prvý ročník
festivažiaľ,
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Sladkosti,
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mal Mikuláš
nachystané,
berom
účinkujúcich
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poslali
deťom do nadvänašich
zuje na 100. výročie
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základných
škôl. Zrušiť
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Československej
republiky.
V
museli
aj Vianočné
remeselné
dramaturgii
preto popri tvortrhy
a ďalšie aktivity.
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