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Dom kultúry v Čadci informuje

Potvrdenie o žití je akceptované 
aj bez overenia podpisu

Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA si 40. 
výročie svojho založenia pripomína vydaním CD 

Cyklus podujatí 31. Kysuckých Vianoc v Čadci je zrušený
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Na základe Vyhlášky č. 263 Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorou sa nariaďujú opat-
renia pri ohrození verejného zdravia 
k obmedzeniam prevádzok, sú Dom 
kultúry v Čadci, Galéria Čadca a Infor-

mačné centrum od 25. novembra 2021 
zatvorené. Všetky podujatia sú až do 
odvolania zrušené. Aktuálne informácie 
nájdete na FB domu kultúry v Čadci a 
na www.kultura.mestocadca.sk. Ďalšie 
informácie: 041/4322121. (r)

Vzhľadom k súčasnej nepriaznivej 
pandemickej situácii Česká správa 
sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) 
informuje, že výnimočne  akceptuje 
Potvrdenie o žití aj bez overenia pod-
pisu dôchodcu. 

Potvrdenie môže byť ČSSZ poslané 
poštou, alebo naskenované a vo forme 
prílohy e-mailu zaslané na adresu po-
sta@cssz.cz bez uznaného elektronic-
kého podpisu. Je však nutné, aby na 
tlačive Potvrdenia o žití bol uvedený 
dátum, podpis dôchodcu a dôvod, kvôli 

ktorému nemôže byť podpis overený, 
napr. zákaz vychádzania, obmedzená 
prevádzka pošty alebo úradov. Infor-
mácie nájdete na webových stránkach 
ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/
aktualni-informace-k-zasilani-tisko-
pisu-potvrzeni-o-ziti-pro-vyplatu-du-
chodu-do-zahranici. Z tohto dôvodu a 
z dôvodu preventívnych opatrení proti 
šíreniu COVID-19 na Mestskom úrade 
v Čadci potvrdenia o žití neoverujeme. 
Ďalšie informácie: Matričný úrad Čad-
ca, tel.: 041/4302282.

 (r)

Činnosť Detského a mládežnícke-
ho divadelného súboru EVA, ktorý 
pracuje pri Dome kultúry a  ZUŠ J. 
Potočára v Čadci, kultúrne obohacuje 
náš región už 40 rokov. 

Zakladajúcou režisérkou, ktorá pracu-
je dodnes so súborom, je pani Eva Ma-
tysová. Spoločne so svojimi kolegyňami 
vedie súbor s nezvyčajnou kreativitou a 
láskou. Je dôležité uvedomiť si aj tú sku-
točnosť, že divadlo a dramatická výcho-
va uplatňovaná v súbore formuje deti 
a mladých ľudí a pozitívne ovplyvňuje 
ich morálne vlastnosti a  osobnostné 
postoje. Divadlo predstavuje priestor, 
kde sa môže človek rozvíjať v celej svojej 
komplexnosti. Sme hrdí na to, že týmto 
divadelným súborom prešli desiatky 
detí a mládeže. 

Pri príležitosti 40. výročia založe-
nia súboru vychádza jedinečné CD 
s piesňami, ktoré dokumentujú dlho-
ročnú činnosť kolektívu v speváckej 
a hudobnej zložke. Aj touto formou 
si chce súbor, jeho vedenie a členovia 
uctiť a pripomenúť si štyri desaťročia 
svojej práce. Na vydaní CD nazvanom 

príznačne DaMDS EVA 40, na kto-
rom nájdeme 11 skladieb z  inscenácií 
Kaviareň život, Tlkot duší, Svedomie, 
Rozprávkové kráľovstvo a  Žofia, sa 
podieľali okrem samotnej režisérky Evy 
Matysovej aj jej spolupracovníčky a pe-
dagogičky Dagmar Štekláčová, Dagmar 
Jurgová, Oľga Šimašková, Miroslava 
Mravcová a 20 účinkujúcich mladých 
divadelníkov. O  hudobné aranžmány 
a postarali I. Čermák, P. Bažík, S. Bažík 
a M. Koza. CD vydalo Štúdio Intone.

sk. Vydanie CD � nančne podporil aj 
Žilinský samosprávny kraj.

Slávnostná prezentácia uvedeného CD 
pre širokú verejnosť je plánovaná, vzhľa-
dom na súčasnú nepriaznivú situáciu, až 
v máji 2022. Veríme, že bez akýchkoľvek 
protiepidemiologických obmedzení a v 
plnom zdraví.

K vydaniu CD i k jubileu vedeniu i čle-
nom súboru srdečne blahoželáme a te-
šíme sa na ďalšie divadelné inscenácie.

  (vs, at)

V predchádzajúcom čísle našich novín 
sme avizovali prípravu a program 31. 
ročníka cyklu Kysucké Vianoce v Čadci. 

V tom čase sme ešte dúfali, že budeme 
môcť zorganizovať a  ponúknuť verej-
nosti aspoň niektoré vianočné podujatia 
a spríjemniť atmosféru predvianočného 
obdobia v našom meste. Je nám veľmi 
ľúto, že svojich priaznivcov sklameme. 
Vláda zaviedla lockdown a ďalšie opatre-
nia, ktoré vylučujú realizáciu akýchkoľvek 
kultúrnych a  spoločenských podujatí. 
Opatrenia sú dokonca prísnejšie ako v mi-
nulom roku, kedy sa nám podarilo aspoň 
časť aktivít uskutočniť. Najviac nám je ľúto 

našich najmenších, keďže na poslednú 
chvíľu sme museli zrušiť aj plánované 
podujatie spojené s návštevou Mikuláša 
a Mikulášskou nádielkou. Mikuláš, Čert 
ani Anjeli na koči ťahanom koníkmi k na-
šim deťom, žiaľ, nezavítali. Deťom to však 
chceme vynahradiť v príhodnom čase. 
Zrušiť sme museli aj Vianočné remeselné 
trhy a ďalšie aktivity.

Lockdown by mal o� ciálne trvať do 15. 
decembra, no je možné, že bude predĺže-
ný. V tomto čase teda nevieme, či budeme 
môcť usporiadať plánovaný Vianočný 
bene� čný koncert (19. 12.). Otáznik visí 
aj nad vianočným � lmovým premietaním 
v dome kultúry (až do odvolania sú všetky 

podujatia zrušené). Veríme, že budeme 
môcť ponúknuť našim občanom aspoň 
tradičnú primátorskú kapustnicu (17. 12., 
Palárikova ulica).

Ak sa situácia zlepší a opatrenia čiastoč-
ne uvoľnia, pozveme vás aj na prehliadku 
dvoch výstav. Dom kultúry pripravuje 
tradičnú výstavu Deti a Vianoce, ktorá 
poteší originálnymi detskými výtvarnými 
prácami žiakov čadčianskych základných 
škôl. V mestskej galérii budete môcť až do 
konca januára obdivovať diela maliara 
Ondreja Zimku.

Aktuálne informácie sledujte na www.
mestocadca.sk, www.kultura.mestocadca.
sk a našom facebooku.  (aš)

Milí spoluobčania,Milí spoluobčania,
blížia sa Vianočné sviatky – najkrajšie obdobie roka. Majú v sebe neopakovateľné blížia sa Vianočné sviatky – najkrajšie obdobie roka. Majú v sebe neopakovateľné 

čaro, jedinečnú, nádhernú a neopakovateľnú atmosféru, ktorej podliehame všetci – bez 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 rozdielu veku. Milovali sme ich, keď sme boli deťmi a rovnako ich milujeme aj keď nám 
čas postriebri vlasy. Sú to najmä sviatky rodiny, kedy sa všetci schádzame a prežívame čas postriebri vlasy. Sú to najmä sviatky rodiny, kedy sa všetci schádzame a prežívame 

spoločne radosť a duchovné naplnenie. V tomto čase sú aj naše srdcia otvorenejšie, spoločne radosť a duchovné naplnenie. V tomto čase sú aj naše srdcia otvorenejšie, 
prístupnejšie, ochotné rozdávať lásku i odpustenie vo zvýšenej miere. Sú to aj sviatky prístupnejšie, ochotné rozdávať lásku i odpustenie vo zvýšenej miere. Sú to aj sviatky 

pokoja a novej nádeje, žičlivosti a pohostinnosti.pokoja a novej nádeje, žičlivosti a pohostinnosti.

Veľmi si želám, aby aj napriek náročnému obdobiu, ktoré opakovane zažívame, zavládol Veľmi si želám, aby aj napriek náročnému obdobiu, ktoré opakovane zažívame, zavládol 
počas nastávajúcich Vianoc vo Vašich rodinách i na pracoviskách pokoj, spolupatričnosť počas nastávajúcich Vianoc vo Vašich rodinách i na pracoviskách pokoj, spolupatričnosť 

a radosť zo života. Aby sme s odvahou a cťou čelili ťažkým dňom i nepriaznivým a radosť zo života. Aby sme s odvahou a cťou čelili ťažkým dňom i nepriaznivým 
situáciám, aby sme boli schopní v sebe potlačiť negatívne emócie a dali voľný priebeh situáciám, aby sme boli schopní v sebe potlačiť negatívne emócie a dali voľný priebeh 

dobru, porozumeniu a láskavosti. Všetci to veľmi potrebujeme. Verím, že sme toho schopní, dobru, porozumeniu a láskavosti. Všetci to veľmi potrebujeme. Verím, že sme toho schopní, 
verím, že zostaneme aj naďalej súdržní a budeme sa vzájomne podporovať a pomáhať si.   verím, že zostaneme aj naďalej súdržní a budeme sa vzájomne podporovať a pomáhať si.   

Prajem Vám i Vašim rodinám krásne, pokojné a láskyplné Vianočné sviatky a v Novom Prajem Vám i Vašim rodinám krásne, pokojné a láskyplné Vianočné sviatky a v Novom 
roku najmä pevné zdravie, šťastie, optimizmus a dostatok energie a elánu v súkromnom roku najmä pevné zdravie, šťastie, optimizmus a dostatok energie a elánu v súkromnom 

i pracovnom živote. Ďakujem Vám za všetko dobré, čo prinášate nášmu mestu.i pracovnom živote. Ďakujem Vám za všetko dobré, čo prinášate nášmu mestu.

Ing. Milan GuraIng. Milan Gura

Detail z fotokoláže na titulke CD.


