
Cyklus podujatí Kysucké 
Vianoce v Čadci je v pl-
nom prúde. Odštartovali 
sme v príjemnej sviatoč-
nej nálade 1. decembra 
v areáli pri Palárikovom 
dome. 

Tradičný punč a ďalšie dob-
roty, ako aj typickú vianočnú 
atmosféru, si tu môžete vychut-
návať až do 6. januára 2023. Na 
programe sú tu aj viaceré vy-
stúpenia sólistov a hudobných 
skupín. Štafetu prevzal Mikuláš, 
a to hneď vo viacerom prevede-
ní. V nedeľu 4. 12. prilákal spoloč-
ne so svojou kompániou a  zá-
bavným programom v  podaní 
našich detských umeleckých 
súborov na Matičné námestie 
tisíce detí (na snímke). V pon-

delok 5. 12. si Mikuláš s čertom 
a  anjelmi sadli na koč ťahaný 
dvoma čiernymi vraníkmi, aby 
rozniesli radosť deťom po celom 
meste a jeho sídliskách. V tento 
deň zavítal do Čadce aj rozžiare-
ný vianočný kamión Coca-Coly 
sprevádzaný húfom veselých 
zelených škriatkov a  ponúkol 
najmä rodinám s deťmi mnohé 
zábavné aktivity. Podujatie ma-
lo aj charitatívny rozmer, výťa-
žok z neho putuje na podporu 
Slovenského Červeného kríža. 
Čadčania prispeli na dobrú vec 
sumou 1659,30 eur.  Skvelú po-
hodu počas oboch podujatí si 
návštevníci užívali do nesko-
rých večerných hodín. V  uto-
rok 6. 12. sme potešili ľudovými 
piesňami a vinšmi našich star-
kých v domovoch seniorov.

V rámci cyklu Kysucké Via-
noce v Čadci, ktorý pripravili 
Mesto Čadca a Dom kultúry 
v Čadci vás pozývame aj na 
ďalšie podujatia

13. december o 17.00 h 
Dom kultúry
VIANOČNÝ KONCERT žiakov 
a pedagógov ZUŠ J. Potočára. 

14. december od 11.00 h 
Palárikova ulica
VIANOČNÁ PRIMÁTORSKÁ 
KAPUSTNICA

14 . december o 14.30 h 
Dom kultúry
DETI A VIANOCE 2022
Vernisáž výstavy spojená s oce-
nením detských výtvarných 
prác.

15. december od 17.00 h 
Koncertná sála ZUŠ
VIANOČNÝ KONCERT žiakov 
a pedagógov ZUŠ na ul. M. R. 
Štefánika

15. – 16. december od 9.00 do 17.00 h 
Matičné námestie, Palárikova ulica
VIANOČNÉ REMESELNÉ TRHY
Ponuka tradičných výrobkov 
ľudových majstrov spojená 
s  vystúpeniami domácich 
i hosťujúcich umelcov.

17. december o 18.00 h 
Dom kultúry v Čadci 
VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KON-
CERT
Účinkujú: Slovenský komorný 
orchester pri Slovenskej filhar-
mónii pod umeleckým vedením 
Ewalda Danela, Kysucký komor-

ný orchester, žiaci a  študenti 
Základnej umeleckej školy J. 
Potočára v Čadci. Vstupné dobro-
voľné. Výťažok bude venovaný na 
podporu činnosti OZ Stružielka. 

18. december o 16.30 h 
Dom kultúry v Čadci 
VIANOCE S KELČOVANOM
Vstupné: 5 eur.

28. december od 9.00 do 20.00 h 
Mestská športová hala Pratex 
25. ŠTEFANSKÝ POHÁR, 21. 
Memoriál M. Piteľa
Atraktívny halový exhibičný 
futbalový turnaj. Vstupné. 2 €, 
od 16.00 h 2,50 €.

7. január 2023 o 18.00 h 
Dom kultúry 
NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ 
KONCERT
Osobnosť Kysúc za rok 2022
Účinkujú: Kysucký komorný 
orchester, Stanislav Palúch 
ml., Adam Marec, Radka Čer-
máková, Michaela Kubištelová. 
Dirigujú: Karol Kevický, Enrico 
Volpe. Vstupné: 5 €.

Viac informácií a kompletný 
program cyklu Kysucké Via-
noce v Čadci sledujte na samo-
statných plagátoch a na webe 
a fb mesta. 
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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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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

TP20311005

Garanti koncertu:
Mesto Čadca, Dom kultúry v�Čadci

Srdečne Vás pozývame na

Účinkujú:

Slovenský komorný
orcHester pod umeleckým 
vedením Ewalda Danela

Kysucký komorný
orcHester

žiaci a�študenti 
Základnej umeleckej školy
Jozefa Potočára v�Čadci
Základnej umeleckej školy
Jozefa Potočára v�Čadci
Základnej umeleckej školy

Vstupné dobrovoľné, 
výťažok bude venovaný
na podporu 
OZ Stružielka.

17. 12. 2022 
o�18.00 hod.
Dom kultúry v�Čadci

VIANOČNÝ
BENEFIČNÝ
KONCERT
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Základnej umeleckej školy
Jozefa Potočára v�Čadci

Vstupné dobrovoľné, 
výťažok bude venovaný
na podporu 
OZ Stružielka.

17. 12. 2022 
o�18.00 hod.
Dom kultúry v�Čadci

VIANOČNÝ
BENEFIČNÝ
KONCERT

POZVÁNKA NA ĎALŠIE PODUJATIA CYKLU KYSUCKÉ VIANOCE V ČADCI

Vážení čitatelia, redakcia mestských novín Čadčan Vám želá šťastné a radostné Vianoce 
a v Novom roku najmä zdravie, lásku a pohodu v kruhu rodiny i na pracoviskách.


