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Otázka PrimátOrOvi
Dozvedel som sa, že bol podaný
nejaký podnet na prokuratúru ohľadom daní. Mohli by ste sa k tomu
vyjadriť?
V úvode len na vysvetlenie. Ktorékoľvek všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré príjme mestské zastupiteľstvo,
môže byť podané na preskúmanie
prokuratúre. Prokurátor sa následne
vyjadrí k tomu, či bolo alebo nebolo prijaté v nesúlade so zákonom.
V tomto konkrétnom prípade sa
viac-menej jedná o technický detail
a dva právne názory. Samozrejme,

že sme presvedčení, že všetko je
v súlade so zákonom. Protistrana zas
verí, že pravdu má ona. Rozhodne
prokuratúra. Ale ani jej stanovisko
nie je pre nás „rozkazom“. Môžeme
sa ešte stretnúť aj na súde. Smutné
je na tomto podaní však to, že tu ide
len o niekoho zviditeľnenie. Inak si
neviem vysvetliť aj petíciu, ktorá sa
koná k tejto záležitosti. Je to len zneužívanie situácie a zneisťovanie obyvateľov. Načo sa zbierajú podpisy pod
petíciu, keď iniciátor podal podnet
na prokuratúru? Nech si obyvatelia
odpovedia sami.
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Expo kariéra Čadca 2020 – 20 rokov
úspešného projektu pre mladých

Zápis detí do materských škôl
Aj vaše dieťa sa už chystá do škôlky? Termíny zápisov do materských
škôl (MŠ) na rok 2020/2021 sú už
aktuálne, preto vám prinášame kompletný prehľad tých najdôležitejších
informácií. Zápisy do materských
škôl začínajú už o pár dní. Tento
rok budú prebiehať v termíne od 15.
februára do 15. marca 2020. Konkrétne miesto a termín podávania
žiadostí pre nasledujúci školský rok
zverejňuje riaditeľstvo na budove
MŠ alebo inom verejne dostupnom
mieste. Ohľadom zápisu do materských škôl informoval primátor
mesta Milan Gura: „Rodičia majú
možnosť zapísať dieťa do MŠ podľa
vlastného výberu. Mesto Čadca má
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7
materských škôl. K prihláške o prijatí

dieťaťa do MŠ sa prikladá potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa. Prihlášky
obdržia rodičia na riaditeľstve každej
materskej školy.“
Materská škola na ul. SNP otvorí
opäť triedy pre 2-ročné deti.
Prijímanie dvojročných detí do
materských škôl je skôr výnimkou
ako pravidlom. Mesto Čadca preto
ponúka rodičom dvojročných detí
možnosť umiestniť deti do Materskej
školy na ul. SNP, kde sú vytvorené
dve triedy výlučne pre 2-ročné deti.
Škôlku si môžu rodičia vybrať
Všetky ďalšie dôležité informácie
o zápise dieťaťa do materskej školy
poskytnú rodičom jednotlivé MŠ.
(r)

Už 20 rokov je pri výbere budúceho
povolania a smerovania kam po základnej škole nápomocné podujatie
Expo kariéra Čadca. Toto podujatie
pripravil Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v Čadci
(CPPPaP), Mestom Čadca a Domom
kultúry v Čadci.
Pri príležitosti 20. výročia Expo

kariéra Čadca udelil generálny riaditeľ
ústredia práce pán Marián Valentovič
osobitné ocenenie Litteras Memmorialis tým, ktorí toto podujatie
výraznou mierou podporujú: prednostovi Okresného úradu v Žiline
Michalovi Lavríkovi, ktorý nad
20 ročníkom Expo kariéra prevzal
záštitu, primátorovi Čadce Milanovi
Gurovi, spoluorganizátorovi podujatia, riaditeľke CPPPaP pani Alene
Hraškovej, zakladateľke podujatia a

riaditeľovi Strednej odborne školy
drevárskej a stavebnej v Krásne nad
Kysucou Jánovi Palkovi (na snímke).
Dom kultúry v Čadci zaplnili vystavovatelia v 24 stánkoch. Počas celého
dňa mali návštevníci možnosť získať
informácie o možnostiach štúdia
a vedecko-výskumných pobytoch,
o finančnej podpore na študijné,
výskumné pobyty a jazykové kurzy
doma i v zahraničí.
(r)

Pribudnú nové hnedé koše na bioodpad
Rozbiehame pilotný projekt v zbere kuchynského odpadu
Mesto Čadca ako jedno z mála
miest na Slovensku spúšťa od druhej
polovice februára 2020 zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z bytových domov.
K jednotlivým panelákom budú
rozmiestnené hnedé zberné nádoby
na biologicky rozložiteľný odpad. Zvoz
a spracovanie kuchynského odpadu
bude zabezpečovať Mestský podnik
služieb v Čadci. Nádoby na kuchynský
odpad spolu s informačným letákom
budú distribuované do každého bytového domu na území mesta. Vývoz
kuchynského odpadu plánuje mesto
v skúšobnej prevádzke raz za týždeň.
Ak by sa tento interval neosvedčil,
bude harmonogram vývozu upravený.
Ing. Milan Gura: „Už o pár dní začíname so zberom kuchynského odpadu
od bytových domov. U rodinných
domov budeme naďalej podporovať
domáce kompostovanie a budeme
poskytovať zadarmo kompostéry
do záhrad. Pre zber a spracovanie
kuchynského odpadu budú k jednotlivým bytovým domom pridelené
hnedé zberné nádoby s etiketou
bioodpad, do ktorých bude určené
ukladať kuchynský odpad. Na etikete
bude uvedené, čo do zbernej nádoby
patrí a čo nepatrí. Kuchynský odpad
budeme triediť už priamo vo svojich
domácnostiach. Čaká nás veľa práce v
oblasti životného prostredia. V odpadovom hospodárstve pribudli obciam

ďalšie nepopulárne kompetencie a
povinnosti. Mojou prioritou je dôraz
na to, aby ľudia mali čisté ulice, ale je aj
na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré
prídu po nás a tiež vlastnej peňaženke.“

ako a do čoho zbierať
kuchynský odpad?
3 jednoduché kroky:
● 1.zber do vedierka v domácnosti: postupne každá domácnosť
v bytových domoch na sídliskách
dostane pre potreby pr votného
zberu v domácnosti zberné vedierko
s vekom, do ktorého sa bude priamo
pri vzniku ukladať kuchynský odpad.
Nádobu vynášajte podľa individuálnej potreby.
● 2.zber do nádoby v stojisku: postupne budú stojiská zberných nádob
vybavené hnedou 240 litrovou zbernou nádobou. Odpad z vedierka z domácnosti sa vysype priamo do 240 l
hnedej zbernej nádoby s označením:
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KOMUNÁLNY ODPAD.
Dôležité je naučiť sa, čo do týchto
hnedých kontajnerov máme hádzať:

Čo patrí do nádoby
na kuchynský odpad?
šupy z čistenia zeleniny a ovocia
a ich zvyšky
pokazené, zhnité ovocie a zelenina

kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku)
vaječné škrupiny
starý chlieb a pečivo
zvyšky jedla (neskonzumované
zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu)
mäso, ryby, mliečne výrobky,
vajcia a ich výrobky a zvyšky
potraviny po záručnej dobe
trus malých domácich zvierat
papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom
potraviny po záručnej dobe alebo
inak znehodnotené
použitá papierová vreckovka,
utierka a servítok

ako sa bude nakladať
s vyzbieraným kuchynským
odpadom?
Vyzbieraný kuchynský odpad bude
ďalej spracovávaný v Zbernom dvore
v priemyselnom parku v Čadci.
Čo ak bude nádoba preplnená,
poškodená alebo znečistená?
V prípade akýchkoľvek problémov,
ktoré vzniknú pri zbere kuchynského
odpadu, alebo otázok týkajúcich sa
zberu tohto druhu odpadu, je potrebné kontaktovať oddelenie životného
prostredia a odpadového hospodárstva, Ing. Emília Ďuranová, kontakt:
tel. +421 41 430 22 24, e-mail: emilia.
duranova@mestocadca.sk.
(r)
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Fašiangový sprievod ulicami Čadce
25. februára 2020 môžete byť v centre mesta svedkami veselého fašiangového sprievodu a programu
Pochovávanie basy, ktoré sú už tradičné späté so záverom fašiangového
obdobia.
V programe, ktorý začína o 15.00
hod. v delte Palárikovej ulice a Ná-

mestia slobody (oproti hotela Tatra
Inn) vystúpia členovia folklórnej
skupiny zo Zborova nad Bystricou.
Nebudú chýbať ani tradičné šišky,
ktoré opäť ponúkne okoloidúcim
a návštevníkom podujatia primátor
Milan Gura. Na podujatie vás srdečne
pozývajú Kysucké múzeum v Čadci a
Mesto Čadca.
(r)

Úspešné projekty Domu kultúry v Čadci
Dom kultúry v Čadci sa v roku 2019
zapojil do mnohých grantových
programov a uspel s viacerými
projektmi.
Celkovo získal na podporu svojej činnosti a svojich záujmovo-umeleckých
kolektívov, vzdelávacích a medzinárodných aktivít 35 394 eur.
Prehľad schválených
a realizovaných projektov
v roku 2019
Fond na podporu umenia
● Veľkonočný medzinárodný festival
G. Martucci 2019, Taliansko (účasť
KKO na festivale, 1000 eur)
● Medzinárodný festival zborového spevu v Trentine 2019, Taliansko (účasť MSZ Kysuca, 2000 eur)
● 8. Medzinárodný folklórny festival
TRPE CHEREPOVSKI, Macedónsko
(účasť DFS Kelčovan, 3000 eur)
● M. R. Štefánik v hudbe – slávnostný
koncert KKO (2500 eur)
● Veľkonočné koncerty MSZ Kysuca
v Čadci a regióne Kysúc (3000)
● Múzy v uliciach IX – multižánrový
festival podporujúci talenty (1500
eur)

● Žofia – divadelné autorské predstavenie DaMDS Eva na motívy života
Žofie Bosniakovej (5000 eur)
● Tanec v srdci – prezentácia tanečného programu súboru Magic flash
(2000 eur)
● Horné Kysuce – celoročný projekt
FS Kysučan zameraný na zachovávanie ľudových tradícií (5000 eur)
Ministerstvo kultúry SR
● Kultúrne poukazy – podporný systém kultúrnych aktivít smerovaných
k žiakom, študentom a pedagógom
(8794 eur)
Žilinský samosprávny kraj
● Jubilejný program k 65. výročiu FS
Kysučan (1000)
Kysucká kultúrna nadácia
● Čadčianske kultúrne leto (600 eur)
V súčasnosti prebiehajú v spolupráci
s českými partnermi ešte aj ďalšie tri
schválené projekty z rozpočtu Európskej únie, programu Interreg V-ASR-ČR 2014-2020: Československý
kreatívny inkubátor miest Valašské
Meziříčí a Čadca, Život na dedine
kedysi a dnes a Multimediálny obraz
miest štátov V4. Ďalšie informácie
o projektoch: V. Strýčková, Dom
kultúry v Čadci.
(vs)

Srdečne vás pozývame na

CHRÁMOVÉ KONCERTY k Veľkej noci
4. apríl 2020 o 16.00 h
Kostol sv. Bartolomeja v Čadci
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor Kysuca, Spevácky zbor
Coro Maddalene (Revò,Taliansko), dirigent Tomáš Vrškový

19. apríl 2020 o 10.30 h
Kostol sv. Jozefa Robotníka, Čadca - Kýčerka
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor Kysuca, dirigent Tomáš Vrškový
Garanti koncertu: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci,
Rímsko-katol. farnosti Čadca – mesto a Čadca - Kýčerka

Vstup je voľný.

KYSUCE

Galéria Čadca
pozýva na výstavy
Galéria Čadca pozýva priaznivcov
umenia na výstavu z rozsiahlej tvorby
popredného slovenského maliara,
Kysučana – Pavla Mušku. Výstava
pod názvom Muška 007 (v ktorej je
zašifrované aj číslo predstavujúce
životné jubileum umelca) predstavuje
jeho výtvarné diela v trochu netradičnej podobe.
Muška svojou výstavou poukazuje
na niektoré z množstva rozhodujúcich
zastavení, ktoré mali vplyv na rozvoj
jeho výtvarnej tvorby. Autor prezentuje
v rôznych podobách svoje monumentálne práce v architektúre, ale aj s nimi
súvisiace prípravné práce ako sú štúdie,
návrhy či materiálové skúšky. Výstava
Pavla Mušku, ktorý žije a pôsobí v Kysuckom Novom Meste, je súčasne aj
pripomienkou jeho životného jubilea
a poďakovaním za jeho odbornú pomoc pri kreovaní našej galérie. Výstava
potrvá do 28. februára 2020. Garanti
výstavy: Mesto Čadca a Dom kultúry
v Čadci. Partner výstavy: Fond výtvarných umení.

Z tvorby V. Mikulášovej

Pripravujeme
Ďalšou výstavou, ktorú pripravujeme pre priaznivcov umenia, priblížime
tvorbu maliarky Veroniky Mikulášovej,
ktorá žije a pôsobí v Považskej Bystrici.
Vernisáž výstavy nazvanej Impresie sa
uskutoční 10. marca 2020 o 17 h. Výstava ponúkne na obdiv niekoľko desiatok
malieb autorky, zachytávajúcich najmä
krásu prírody a kvetín, ktoré sú výnimočné svojou farebnosťou, harmóniou
a pestrosťou. 28. mája sprístupníme
pútavú výstavu s interaktívnymi prvkami z tvorby popredných, deťmi
obľúbených slovenských výtvarníkov –
ilustrátorov Vladimíra Krála a Martiny
Matlovičovej, ktorí sú známi ako autori
nesmierne originálnych a pôvabných
ilustrácií kníh pre deti. S tvorbou V.
Krála sme sa už v našej galérii mali
možnosť zoznámiť počas výstavy Putovanie s ovečkou. Na všetky výstavy vás
srdečne pozývame. Galéria je otvorená
v PO – PIA v čase 8.00 – 12.00 a 13.00
– 16.00 hod., v prípade záujmu a pre
skupiny aj v inom vopred dohodnutom
čase. Vstup je voľný.
(aš)

Z ilustračnej tvorby V. Krála

Nominujte osobnosti Čadce na rok 2020
Mesto Čadca pokračuje v tradícii
udeľovania ocenení významným
osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim na pôde mesta.
Nominácie osobností, ktoré si zaslúžia
ocenenie za svoju celoživotnú prácu
a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia,
resp. za svoj výnimočný čin, môžete
posielať do 30. apríla 2020 na adresu
Mestský úrad, Námestie slobody 30,
022 01 Čadca (na obálku napíšte
heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail:
kultura@mestocadca.sk. K nominácii
priložte odôvodnenie návrhu, stručný
životopis navrhovanej osobnosti a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko,
telefón, e-mail). Anonymné návrhy
nebudú akceptované.
Oblasti pôsobenia: veda a výskum,
hospodárstvo a regionálny rozvoj,
zdravotníctvo, humanitná a sociálna činnosť, kultúra a umenie,
vzdelávanie a práca s mládežou,
verejno-prospešná činnosť, šport.
V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu
byť udelené nasledujúce ocenenia:
TP20311005

Čestné občianstvo – udeľuje sa
osobám, ktoré sa obzvlášť významným
spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta a šírenie jeho dobrého mena
vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské
poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi.
Cena mesta Čadca – udeľuje sa osobám za vynikajúce tvorivé výkony a
významné výsledky v oblasti vedeckej,
technickej, umeleckej, publicistickej
a verejno-prospešnej práce, významný podiel a výrazné pričinenie sa o
ekonomický, spoločenský a kultúrny
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i
v zahraničí, záchranu ľudských životov
a majetku mesta a občanov.
Cena primátora mesta Čadca –
udeľuje ju primátor mesta za úspešnú
a záslužnú činnosť v prospech mesta.
Doručené nominácie posúdi komisia
menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov
Mestského zastupiteľstva (MsZ), členov
komisií a ďalších prizvaných osobností
kultúrneho a verejného života. Členo-

via komisie postúpia vybrané návrhy
vedeniu mesta, ktoré ich predloží na
schválenie poslancom Mestského
zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia budú
odovzdané v rámci slávnostného
programu na jeseň tohto roka. Ďalšie
informácie: MsÚ Čadca, oddelenie
školstva, kultúry, mládeže a športu,
041/430 22 44, 0905 470 381.
Osobnosti Čadce ocenené
v rokoch 2011 – 2019
2011: Čestné občianstvo mesta Čadca: Karol Kállay, Cena mesta Čadca:
MUDr. František Kostka, Mgr. Mária
Marcibálová a Mgr. Vojtech Marcibál,
Cena primátora mesta Čadca: Magdaléna Hacková, Juraj Šerík
2012: Čestné občianstvo mesta Čadca:
Mgr. Amália Kužmová a Mgr. Pavol
Kužma, Cena mesta Čadca: MUDr.
Jozef Kanaba, MUDr. Věra Kufová,
Eva Matysová, Cena primátora mesta
Čadca: Rastislav Hajnoš, Ing. Miroslav
Janík, MUDr. Peter Szeghy
2013: Cena mesta Čadca: Mgr. Peter
Bytčanek, ThDr. Emil Floriš, PhD.,

Engelbert König, Cena primátora mesta Čadca: Ing. Ján Drobil, Mgr. Jozef
Klieštik, MUDr. Karol Tomek
2014: Čestné občianstvo mesta Čadca:
Ing. Jozef Markulják, Cena mesta Čadca: Mgr. Nina Kopecká a Mgr. Ladislav
Kopecký in memoriam, Mgr. Vladimír
Kráľ, MUDr. Šimon Višňovský, Cena
primátora mesta Čadca: Mgr. Ing Peter
Dubec, Prof., JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.,
Mgr. Milan Pollák
2015: Čestné občianstvo mesta Čadca:
prof. Enrico Volpe, Cena mesta Čadca:
Mgr. art Karol Kevický, Mgr. art Anton
Pohančeník, Cena primátora mesta
Čadca: MUDr. Roman Jablonický,
Lýdia Oravcová
2016: Čestné občianstvo mesta Čadca:
Michal Zaleski, prezident mesta Toruń,
Cena mesta Čadca: Dagmar Dvorská,
PhDr. Rudolf Gerát, Milan Toman
2017: Cena mesta Čadca: akad. maliar Miroslav Cipár, MUDr. Vladimír
Gajdičiar, Ing. Jozef Vrábel, Cena
primátora mesta Čadca: Ing. Stanislav
Mikovčák, Kpt. Ladislav Oravec
2018: Čestné občianstvo mesta Čadca:

Ing. Mgr. Antoni Szlagor, burmister
mesta Źywiec, Cena mesta Čadca: Ing.
Ján Drobil, Ing. Elena Kováčová, Ing.
Anna Zbojanová, Mgr. Anna Straková
in memoriam, Cena primátora mesta
Čadca: Dpt. Milan Kubjatko, MUDr.
Vladimír Nehaj, Mgr. Pavol Sedláček
2019: Čestné občianstvo mesta Čadca:
PaedDr. Ivan Čierny, brig. generál v.
v., Cena mesta Čadca: Ján Kantorík,
Mgr. Marián Pastorek, Cena primátora
mesta Čadca: Mgr. Antónia Hudecová,
Antónia Palúchová, Ján Ďurica
Osobnosti ocenené v rokoch
1994 – 2008
Čestné občianstvo mesta Čadca:
JUDr. Anton Blaha, Eugen Andrew Cernan, Ján Chryzostom Korec,
prof., PaedDr., Mgr. Art Vojtech Didi,
doc. Mgr. Art Pavol Procházka, Michał
Staśkiewicz, Carlo Wender
Cena mesta Čadca: Mgr. Milan Čimbora, Miroslav Ďurica, Ing. Jozef Pollák
Cena primátora mesta Čadca: Doc.,
Ing. Ivan Hlavoň, CSc., Doc., RNDr.
Stanislav Palúch, CSc.
(at)
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ZápisOTÁZKA
detíPRIMÁTOROVI
do
materských škôl

Pán primátor, kedy začína
sezóna na našom mestskom kúpalisku? Taktiež by
mavaše
zaujímalo
či nezdražie
Aj
dieťa sa
už
vstupné?
chystá
do škôlky? Termíny zápisov do materKúpalisko
prešlo
zmeských
škôl
(MŠ)istými
na rok
nami. Vybudovali
detské
2020/2021
sú užsme
aktuálihrisko,
workoutové
ihrisko,
ne,
preto
vám prinášame
osadili smeprehľad
pingpongový
kompletný
tých
stôl a nainštalovaliinforsme sonajdôležitejších
chy, ktoré
boli vytvorené
mácií.
Zápisy
do mater-na
minuloročnom
rezbárskom
ských
škôl už prebiehajú.

sympóziu. Prevádzková doba
sa nemení. Taktiež sa nám
podarilo udržať výšku vstupzriaďovateľskej
pôsobnosti
ného
na minuloročnej
úrov-7
materských
K prihláške
ni.
Tento rokškôl.
začneme
sezóo prijatí
dieťaťa
MŠVerím,
sa prinu
v sobotu
2. do
júna.
kladá
potvrdenie
o zdravotže
nám
počasie bude
priať.
nom
stave dieťaťa.
Prihlášky
A
zaželajme
si navzájom,
aby
obdržia rodičia
na riaditeľstve
tohtoročná
sezóna
bola mikaždej materskej
školy.“ ako
nimálne
taká úspešná,
tá minulá. Teším na spoločné
stretnutia
v tomto
našom
Materská
škola
na ul.
SNP
krásnom
areáli.
otvorí opäť
triedy pre
2-ročné deti

Prijímanie dvojročných
V priemyselnom
detí do parku
materských škôl je
skôr výnimkou ako pravidlom. Mesto Čadca preto porastú nové závody
núka rodičom dvojročných

Začali 15. februára a končia 15.
marca 2020.Konkrétne miesto
a termín podávania žiadostí
pre nasledujúci školský rok
zverejňuje riaditeľstvo na
budove
MŠ alebo inom
verej-v
V priemyselnom
parku
ne
dostupnom
Čadci
môže domieste.
konca Ohľaroka
dom
do materských
nájsť zápisu
zamestnanie
takmer
škôl
informoval
500 ľudí.
Spoločnosťprimátor
Galmm,
mesta
Milan Gura:zameraná
„Rodičia
s.r.o. Ružomberok
majú
možnosťúpravu
zapísaťkovov
dieťa
na povrchovú
do
MŠpokovovanie
podľa vlastného
výbea na
materiáru.
Čadca má
vo svojej
lov Mesto
a spoločnosť
SEOYON
E-HWA Automotive Slovakia,
s.r.o. Považská Bystrica, ktorej prevažná časť výroby po-

zostáva
z výroby
plastových
detí možnosť
umiestniť
deti
komponentov
do narôznych
do Materskej školy
ul. SNP,
častí
satriedy
začíkde súautomobilov,
vytvorené dve
najú
zaujímať
o zamestnanvýlučne
pre 2-ročné
deti.
cov
do budovaných
závodov.
Všetky
ďalšie dôležité
inMesto
Čadca
prichádza
s poformácie
o zápise
dieťaťa
do
mocou
ako sa
nakontaktovať
materskej
školy
poskytnú
na
nových
investorov,
rodičom
jednotlivé
MŠ. ktorí
(r)
vstúpili a výrazne ovplyvnia
trh zamestnanosti v meste a
v regióne Kysúc.
(r)

Výzva pre obyvateľov kraja

nepodceňujte používanie reﬂexných prvkov

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Z dôvodu opakovaných do- ženej viditeľnosti, v ranných
pravných nehôd s účasťou a večerných hodinách. Ďalej
žiadame
chodcov,
najmä
seniorov,úradu
na zdôrazňujeme
Podateľňa
Mestského
v čadci ponúkaa prvý
konchodcov,
aby
kráčali
po chodcestách
v
Žilinskom
kraji,
takt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti
o
často aj s tragickými násled- níkoch, a kde nie je chodník
zamestnanie
do
oboch
spoločností.
kami, vyzývame občanov na vybudovaný, tak po správdôležitosť, ba až nutnosť po- nom okraji cesty. Myslite na
Ďalšie informácie:
s.r.o., www.galmm.sk
bezpečnosť a chráňte
užívania
ochranných GAlMM,
reflex- svoju
svoj život.
ných
prvkov
na odeve,
pokiaľ slovakia,
sEOYON
E-HWA
Automotive
s.r.o.,
KR PR v Žiline
sa
pohybujú po ceste za zníwww.sk.seoyoneh.sk

upozornenie pre organizátorov
verejných podujatí
Mesto Čadca týmto
oznamuje a pripomína
organizátorom verejných kultúrnych a športových podujatí, ako aj
ľudových zhromaždení
na území Čadce, že sú
v zmysle platných zákonov povinní podať písomne na Mestský úrad
v Čadci oznámenie o zámere usporiadať dané
podujatie.

Podmienky, oprávnenia a povinnosti usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí
sú obsiahnuté v Zákone SNR č.
96/1991 zb.o verejných kultúrnych podujatiach,v znení neskorších predpisov, podmienky, oprávnenia a povinnosti
organizátorov verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí sú obsiahnuté v Zákone SNR č. 479/2008
zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, v znení
neskorších predpisov a podmienky, oprávnenia a povinnosti organizátorov ľudových
zhromaždení upravuje Zákon

č. 84/1990 zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších
predpisov.
Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie je povinný organizátor podať najneskôr 7 dní pred
konaním podujatia, oznámenie o zámere usporiadať verejné telovýchovné, športové
alebo turistické podujatie je
usporiadateľ povinný podať
najmenej 10 dní, resp. 15 dní,
resp. 30 dní pred konaním
podujatia (počet dní závisí od
charakteru a náročnosti podujatia).Oznámenie o zámere
usporiadať verejné zhromaždenie je usporiadateľ povinný
oznámiť najneskôr 5 dní pred
jeho konaním.Potrebné tlačivá sú k dispozícii v spoločnej
úradovni MsÚ v Čadci ako aj
na webovej stránke mesta.
Všetky ďalšie ustanovenia
uvedených zákonov nájdete
na webovej stránke www.zakonypreludi.sk. Informácie
vám v prípade záujmu poskytne aj oddelenie školstva,
kultúry, mládeže a športu
MsÚ v Čadci, tel. 041/430 22 44.
(r)

KomisárkaV.pre
osoby
somládeže
zdravotným
Vydarené
Zimné
hry
postihnutím navštívila Čadcu
V stredu 12. februára 2020
sa v areáli Športcentra v
Oščadnici konali V. Zimné
hry O pohár primátora
Čadce,
ktorých si
Osoby v
sorámci
zdravotným
zmerali
svoje sily
žiaci
zápostihnutím
majú
možkladných
škôl v Čadci.
nosť pri ochrane
svojich
práv obrátiť sa na špecializovaný
úrad.
Sídli sa
Do športového
zápolenia
v
Bratislave
a vedie
ho z
zapojilo
viac než
150 žiakov
JUDr.
Zuzana
Stavrovpiatich škôl.
Súťažilo
sa v dvoch
ská
(na snímke
druhá
disciplínach.
Po slávnostnom
otvorení ktorá
hier primátorom
zľava),
v rámci Milanom Gurom
zložení sľubu
výjazdov
po aSlovenskej
dvojice pretekárov
republike
prišla odštartoval
predstaobrovský
štartajsa
viť
prácuslalom.
svojhoNa
tímu
postavilo
chlapcov a dievdo
mesta110
Čadca.
čat.Druhá disciplína – preteky
4-členných
Komisárkabobových
sa stretlaštafiet
s prichlapcov
dievčat priniesla
mátorom aariaditeľmi,
predseaj
veľaazábavy.
Preverila
najmä
dami
zástupcami
spoločnosrýchlosť
a obratnosť
tí a organizácií,
ktorí vnašich
rámci
školákov.
svojej práce prichádzajú do
Počas celého
dňa panovakontaktu
s osobami
so zdrala
na svahu
skvelá športová
votným
postihnutím.
atmosféra,
všetci
súťažili
Ing. Milan
Gura:
„Zúfalév
duchu
a navyše,
aj
rodiny fair-play
na Slovensku,
ktoré
počasie
bolochoré
optimálne.
Na
majú ťažko
dieťa alebo
kvalitne
pripravenom
svahu
dospelého,
sú často vystavepodávali
pretekári
veľmi
doné arogancii
úradnej
moci.
bré
výkony.
Zvíťaziť
však
Mnohí
sa márne
domáhamohli
len od
tí najlepší.
Mesto
jú pomoci
štátu, ktorá
by
Čadca
hlavnýich
organizátor
mohlaako
zmierniť
utrpenie.
ocenilo
v každej
disciplíne
Som preto
nesmierne
rád, žev
troch
kategóriách
trochkominajpráve do
Čadce zavítala
lepších
pretekárov.A
nielen
to.
sárka a predstavila
nielen
svoj
Bodovali
najlepší
úrad, ale vždy
aj ichdesiati
aktivity,
ktoré
v
každej kategórii.
škopomáhajú
zvíťaziťKaždá
nad byrokraciou.“
V rámci prezentácie sa komisárka venovala témam,ktoré pojednávali o špecifickom
výkone jej funkcie a funkcie
zriadeného
úradu.
Náplň činŠtvrtý
ročník
obľúbeného
ností sa významne
podieľa na
plaveckého
podujatia
ochrane
práv osôb množso zdravotv
Čadci priniesol
stvo zaujímavých momentov. Absolútnym víťazom
sa stal František Nehaj.

la sa snažila pripísať na svoje Stanislav Prívara, Natália Dekonto čo najviac bodov, aby sa jová, Oliver Pawlus, Emma
v závere hier mohla pýšiť zis- Sventeková, Adrián Jarabica.
kom putovného pohára, ktorý V súťaži štafiet bobov zvíťazivíťaznej škole venoval primá- li družstvá ZŠ – M. R. Štefánitor Milan Gura. Pohár na V. ka (dievčatá) a ZŠ – Rázusova
Zimných hrách vďaka svojim (chlapci). Odmenou pre deti
šikovným žiakom získala Zá- bolo aj to, že si mohli popri súkladná škola na ul. M. R. Štefá- ťažení aj dosýta voľne zalyžonika v Čadci s celkovým poč- vať a užiť zdravý vzduch.
V Úrad
tradícii
organizovania
Za
komisára
pre osoby
tom bodov
134. Medaily,
ným
postihnutím
a ichdiplopodzimných
hier postihnutím
bude Mesto
zdravotným
my a ceny
odovzdali
v závere so
poru.
Program
tímu komisárČadca
aj naďalej pokračovať.
na výjazdovom
dni komipodujatia
víťazomo návštevu
primátor sa
ky
bol obohatený
Organizovaním
a už
zúčastnili:zimných
JUDr. Zuzana
Milan Gura, Jánzariadenia
Polák – vedúViacúčelového
pre sárky
tradičných a letných
športojej kolegyne
Mgr.
ci oddelenia
školstva,
kultúry,
seniorov
v Čadci,
ktorého
zria- Stavrovská
výchMegová,
hier, ktoré
sa každoročne
PhDr.
Iveta Franmládeže a športu
a Peter
Jurgaa Eva
ďovateľom
je Mesto
Čadca
konajú apri
príležitosti
MDD,
JUDr.
Eva Chrančo– riaditeľ Centra
voľného
času zenová
Centrum
sociálnych
služieb
podporuje mesto myšlienku
v Čadci.
jednotlivých
Žarec.
V Víťazmi
Dome kultúry
v Čad- ková.
kategórií
v obrovskom
slalo- správneho všestranného rozci
sa stretli
s členmi Základvoja
detísa
predškolského
me sa
stali: AlicaSlovenského
Húdeková, U
nej
organizácie
koho
môže občana školzväzu telesne postihnutých v dovolať pomoci? Obráťte
Čadci a so zástupcami občian- sa na komisárku!
skeho združenia Stružielka.
Ak ste presvedčení, že vám
Čas si vyhradila komisárka aj úrad ukrivdil, no neviete, ako
pre verejnosť, mohli sa s ňou podať podnet či žalobu, nemuosobne
stretnúť
aj sa
občania
43 250 metrov
a stal
absolút-a síte svoj boj prehrať. Úrad kovyužiť
individuálne
konzul- misárky pre osoby so zdravotnym víťazom
24-hodinovky.
tácie
a právne
Víťazovi,
ktorýporadenstvo.
je aj nositeľom ným postihnutím posudzuje
titulu Osobnosť Kysúc, patrila aj hlavná cena, zájazd do
POZVÁNKA
NA VÝNIMOČNÝ
KONCERT
Chorvátska
od spoločnosti
Jomatour. Víťaz však urobil veľmi pekné gesto a cenu venoval
kamarátovi Petrovi Tichému.
Vynikajúci výkon podal aj Peter Gajdoš (40 175 m).Ani mlad- bastian Bach, Joseph Haydn,
šie ročníky sa však nenechali Wolfgang Amadeus Mozart,
zahanbiť. Prím hrali aj výkony Robert Schumann a i. zaznejú
rodín.Nad všetkými vyčnievali aj diela významných slovendve,a to rodina Balamuckovcov ských a českých autorov – Jáa Slivkovcov.Suma sumárum si na Levoslava Bellu, Johanna
pre zázemie plavcov.
Kussera,Ďakujem
Antoníobidve rodiny odniesli diplo- Sigismunda
aj plavcom
ich neskutočné
Dvořáka,zaBedřicha
Smetamy, keď si zhodne pripísali 67 na
výkony,
ktorými
sme
zdolali
a ď. Na
festivale
vystúpia
000 metrov. V kategórii žien sa nu
rekord. Aj keď
našim
hlavnými
umelci
domácej
najviac darilo Michaele Bala- poprední
poslaním ostáva
to, aby sme
do
hudobnej
scémuckej so 16 000 zaplávanými zahraničnej
plávania
zapojilikomorný
čo najširšiu
– Slovenský
ormetrami.V kategórii žiakov vy- ny
verejnosť,&takéto
číslaKarvay,
naozaj
Dalibor
hral jednoznačne Alex Maták, chester
tešia,“ povedal
tesne po
kvarteto
& 24-hoFilip
už teraz vynikajúci plavec, kto- Muchovo
dinovke
František
Ujházi,
veŠtátny
komorný
orchesrý zaplával
31 500 metrov.
Ka- Jaro,
kom
sprostredkujú
výnimočdúciŽilina,
správySchola
plavárne
a kúpalisGregoriana
tegóriu
juniorov
vyhralanielen
Niko- ter
né
hudobné
umenie
ka,ktorý organizoval
podujatie.
Brno Baroque
Trio,
la Marjaková s 31 500
metrami. Pragensis,
prostredníctvom
koncertov,
Poďakovanie
patrí
aj
Sýkorová však
& Pavel
SvoboŠpeciálne
najedinečnému
Valentína mohli
ale
i vďaka
vi- Jana
mnohým
spoluorgania ďalší.ďalším
Podujatie
má veľký
súťažiť samostatne
aj páry. da
zuálnemu
zážitku z najkrajzátorom aposkytnúť
pomocníkom,
bez
publiku
Najlepšie
si počínalipamiatok
Andrea a potenciál
ších
historických
ktorých by
jednoducho
nepretooživenie
a spesĽubomír Prvý
Balamuckovci,
ktorí priestor
regiónu.
ročník festivašlo. Predovšetkým
kultúrneho kolektívu
života v
zdolali
spoločne
35 000 metrov.
lu
svojou
dramaturgiou
a vý- trenie
zamestnancov
regióne čadčianskeho
a prispieť tak
„Za plaváreň
by somnadvächcel danom
berom
účinkujúcich
centra
voľného
času, inštrukcelkovej
propagácii
histopoďakovať
predovšetkým
zuje
na 100. výročie
založenia k
torom zmiest
mestskej
plaveckej
regiónu
hornéMestu Čadca zo to,republiky.
že nám kažČeskoslovenskej
V rických
školy
a zamestnancom
plavárPovažia.
Koncert v Čadci
ja
doročne vytvára
dramaturgii
pretopodmienky
popri tvor- ho
ne.programe
Vidíme sa opäť
o rok!
20. júna
nielen
pre štafetu,
ale celkovo
be
velikánov
ako Johann
Se- na

ského veku, najmä dostatok
pohybu a športu v prírode.
V. ročník Zimných hier pre
čadčianskych školákov pripravili a zorganizovali Mesto
Čadca, Centrum voľného času
v Čadci, jednotlivé mestské
základné školy v spolupráci
s partnerom – Júliusom Gánoczym, vedúcim Športcentra
v Oščadnici. Cenu
víťaznú
dodržiavanie
právprehendikeškolu už poľudí,
piaty
raz
povaných
a to
navenovala
základe
spoločnosťajCleanex
centrum,
podnetov
z vlastnej
inicias.r.o.Ak
– Jaroslav
Kukurdík.
tívy.
sa domnievate,
žePartvám
nerom hier
bol orgány,
aj Penzión
Gákrivdia
štátne
úrady,
juz Oščadnica.
Mesto
Čadca
Sociálna
poisťovňa
či susedia,
ďakujezamestnávateľ,
všetkým spoluorganialebo
obráťte
zátorom
a partnerom
podujasa
na komisárku,
ktorá
vám
tia za spoluprácu a podporu.
pomôže.
(at)
Kontakt: Úrad komisára
pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska 153, 831
54 Bratislava, tel.: 02/20 42 03
01, e-mail: sekretariat@komisar.sk.Viac informácií nájdete
aj na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.

Rekord 24-hodinovej plaveckej štafety padol!

(r)

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci

Plavecká verejnosť ako aj viacero výborných diaľkových
plavcov sa každoročne teší na
plaveckú
24-hodinovku.
Od
Medzinárodný
hudobpiatka
do soboty
a 15. fený festival
PRO14.MUSICA
bruára
si do
25-metrového
baNOSTRA,
ktorý
sa uskutočzéna
345 plavní 17. prišlo
– 24. 6.zaplávať
2018 v Žilinskom
cov.
saméhoz rána
to boli
kraji,Odvznikol
myšlienky
deti
základných
škôltradíciu
z Čadce
založiť
dlhodobú
–prezentácie
Podzávozu,klasickej
Rázusovej
hudby
ul.,
naA.špičkovej
interpretačnej
J.
Komenského,
ul. M. R. Šteúrovnia zs Horelice.
medzinárodnou
fánika
Neskôr sa
účasťou čadčianske
a zároveň predstaviť
pridali
centrum
publiku času
vybrané
historické
voľného
i plavci
zo Žabky.
pamiatky regiónu
ako netraSpomenúť
treba viaceré
špordičnékluby,
koncertné
tové
ktorýchpriestory.
členovia
Garantmivýborné
festivalu
sú Hupodávali
výkony
aj
dobné
centrum
Bratislava
v
bazéne.
Diaľkoví
plavci sia
občianske
združenie
však
povedali,
že práveCultura
Valennostra.víkend
Organizujú
v spotínsky
je akoho
stvorený
lupráci
s vybranými rekordov.
mestami
na
prekonávanie
a obcami
danom
kraji.
JedKým
v rokuv2018,
čo bol
doterajným
z nich
aj mesto 742
Čadca,
ší
rekord,
sajezaplávalo
550
ktoré satentokrát
od počiatku
veľmi
metrov,
nechýbalo
aktívne
do organiveľa
a bolzapojilo
by to milión
metrov.
zácie festivalu.
priebehu
Presné
číslo je 962V950
prepláôsmich dní
sa Čadca,
vaných
metrov
(viacGbeľany,
než 962
Kotešová,
Orlové, Rajec,
Trnokm).
Individuálne
sa najviac
vé, Budatín
a Bytča premenia
darilo
Františkovi
Nehajovi,
na miesta,
ktoré štýle
návštevníktorý
vo veľkom
zdolal

V našom meste je festivalový koncert na programe
v stredu 20. júna 2018 o 18.00
hod.v kostole sv. Bartolomeja.
Jedinečné diela J. L. Bellu a A.
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Výstavu MuŠkA 007 môžete
navštíviť do 28. februára

Galéria Čadca pozýva
priaznivcov umenia na
výstavu z rozsiahlej tvorby popredného slovenského maliara, Kysučana
– Pavla Mušku.

Výstava pod názvom Muška
007 (v ktorej je zašifrované aj
číslo predstavujúce životné
jubileum umelca) predstavuje
jeho výtvarné diela v trochu
netradičnej podobe. Muška
svojou výstavou poukazuje na
niektoré z množstva rozhodujúcich zastavení, ktoré mali
vplyv na rozvoj jeho výtvarnej tvorby. Autor prezentuje
v rôznych podobách svoje
monumentálne práce v architektúre, ale aj s nimi súvisiace prípravné práce ako sú
štúdie, návrhy či materiálové
skúšky. Výstava Pavla Mušku,
ktorý žije a pôsobí v Kysuckom Novom Meste, je súčasne
aj pripomienkou jeho životného jubilea a poďakovaním
za jeho odbornú pomoc pri
kreovaní našej galérie. Výstavu si môžete pozrieť ešte do
konca tohto pracovného týždňa. Garanti výstavy: Mesto

Čadca a Dom kultúry v Čadci.
Partner výstavy: Fond výtvarných umení.
10. marca pozývame na
stretnutie s maliarkou
Veronikou Mikulášovou

Ďalšou výstavou, ktorú pripravujeme pre priaznivcov
umenia, priblížime tvorbu
maliarky Veroniky Mikulášovej, vnučky Zuzany Vaňousovej-Kronerovej, ktorá žije
a pôsobí v Považskej Bystrici.
Vernisáž výstavy nazvanej
Impresie, na ktorú vás pozývame, sa uskutoční 10. marca
2020 o 17.00 h v Galérii Čadca.
Výstava ponúkne na obdiv
niekoľko desiatok malieb autorky, zachytávajúcich najmä
krásu prírody a kvetín, ktoré
sú výnimočné svojou fareb- Z tvorby V. Mikulášovej
nosťou, harmóniou a pestrosa Martiny Matlovičovej, ktorí
ťou.
sú známi ako autori nesmierPripravujeme výstavu
ne originálnych a pôvabných
ilustrácií detských kníh
28. mája sprístupníme pú- ilustrácií kníh pre deti. S tvortavú výstavu s interaktív- bou V. Krála sme sa už v našej
nymi prvkami z tvorby po- galérii mali možnosť zoznápredných, deťmi obľúbených miť počas výstavy Putovanie
slovenských výtvarníkov – s ovečkou. Výstava, ktorá je
ilustrátorov Vladimíra Krála zameraná najmä na deti pred-

školského a školského veku,
potrvá do konca júla.
Na všetky výstavy vás srdečne pozývame. Galéria je otvorená v PO – PIA v čase 8.00 –
12.00 a 13.00 – 16.00 hod., v prípade záujmu a pre skupiny aj
v inom, vopred dohodnutom
čase. Vstup je voľný.
(aš)

Fašiangový sprievod Čadcou osladia voňavé šišky
25. februára 2020 môžete byť
v centre mesta svedkami veselého fašiangového sprievodu
a programu Pochovávanie basy, ktoré sú už tradičné späté

so záverom fašiangového obdobia.
V programe, ktorý začína
o 15.00 hod. v delte Palárikovej ulice a Námestia slobody

(oproti hotela Tatra Inn) vystúpia členovia folklórnej skupiny zo Zborova nad Bystricou.
Nebudú chýbať ani tradičné šišky, ktoré opäť ponúkne

okoloidúcim a návštevníkom
podujatia primátor Milan Gura. Na podujatie vás srdečne
pozývajú Kysucké múzeum
v Čadci a Mesto Čadca.
(r)

Vansovej Lomnička spája ženy
milujúce literatúru už 53 rokov
Viac než päť desaťročí
sa na pôde slovenských
miest stretávajú ženy
milujúce literatúru, aby
prednesom umeleckého
slova potešili svojich
priaznivcov.

Táto súťažná umelecká prehliadka nesie názov Vansovej
Lomnička – podľa slovenskej
spisovateľky Terézie Vansovej. Organizáciu okresného
kola súťaže v Čadci, ktoré
sa uskutoční vo štvrtok 19.
marca 2020 o 14.00 hod., aj
v tomto roku prevzala na
seba okresná organizácia
Únie žien Slovenska v Čadci
(OO ÚŽS) a jej aktívna predsedníčka Jolana Krkošková. Spoluorganizátorom a
podporovateľom podujatia
je dlhodobo aj Mesto Čadca
a primátor Milan Gura. Ženy
sa už tradične stretávajú na
pôde obradnej siene Mest-

ského domu v Čadci, ktorá
svojim dôstojným prostredím umocňuje slávnostnosť
a výnimočnosť tohto krásneho podujatia.
Dievčatá a ženy súťažia v
troch vekových kategóriách
(od 16 do 25 rokov, od 25 do 40
rokov a nad 40 rokov) osobitne v umeleckom prednese
prózy a osobitne v umeleckom prednese poézie. Aj touto cestou vyzývame dievčatá a ženy, ktoré sa venujú
tejto ušľachtilej záľube, aby
sa prihlásili a zúčastnili uvedeného podujatia. Prihlásiť
sa môžete u p. Jolany Krkoškovej, na tel. 0905 248 395 do
16. marca 2020. Všetky recitátorky budú za svoje interpretačné vystúpenia ocenené
diplomom, peknými a hodnotnými cenami a kvetmi,
ktoré venujú OO ÚŽS a Mesto
Čadca.
(at)

Srdečne vás pozývame na

CHRÁMOVÉ KONCERTY
k Veľkej noci

Nominujte osobnosti Čadce na rok 2020
Mesto Čadca pokračuje v
tradícii udeľovania ocenení významným osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim na pôde mesta.

Nominácie osobností, ktoré si
zaslúžia ocenenie za svoju celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia, resp. za svoj
výnimočný čin, môžete posielať do 30. apríla 2020 na adresu
Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail: kultura@
mestocadca.sk. K nominácii
priložte odôvodnenie návrhu,
stručný životopis navrhovanej
osobnosti a svoje kontaktné
údaje (meno a priezvisko, tele-

fón, e-mail). Anonymné návr- Cena mesta Čadca – udeľuhy nebudú akceptované.
je sa osobám za vynikajúce
tvorivé výkony a významné
Oblasti pôsobenia: veda a vý- výsledky v oblasti vedeckej,
skum, hospodárstvo a regio- technickej, umeleckej, publinálny rozvoj, zdravotníctvo, cistickej a verejno-prospešnej
humanitná a sociálna činnosť, práce, významný podiel a výkultúra a umenie,vzdelávanie razné pričinenie sa o ekonoa práca s mládežou, verejno- mický, spoločenský a kultúrny
-prospešná činnosť, šport. rozvoj mesta, jeho propagáciu
V zmysle Štatútu Mesta Čadca doma i v zahraničí, záchranu
môžu byť udelené nasledujú- ľudských životov a majetku
mesta a občanov.
ce ocenenia:
Čestné občianstvo – udeľuje Cena primátora mesta Čadca
sa osobám, ktoré sa obzvlášť – udeľuje ju primátor mesta za
významným spôsobom zaslú- úspešnú a záslužnú činnosť v
žili o rozvoj a zveľadenie mes- prospech mesta.
ta a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré oboha- Doručené nominácie posúdi
tili ľudské poznanie vynikajú- komisia menovaná primátocimi tvorivými výkonmi.
rom mesta Milanom Gurom,

zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), členov komisií a ďalších prizvaných osobností kultúrneho
a verejného života. Členovia
komisie postúpia vybrané
návrhy vedeniu mesta, ktoré
ich predloží na schválenie
poslancom Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia budú odovzdané v rámci
slávnostného programu na
jeseň tohto roka. Ďalšie informácie: MsÚ Čadca, oddelenie
školstva, kultúry, mládeže
a športu, 041/430 22 44, 0905
470 381.
Prehľad ocenených osobností od roku 1994 do roku
2019 nájdete na webovej
stránke mesta
(at)

4. apríl 2020 o 16.00 h

Kostol sv. Bartolomeja v Čadci
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor Kysuca, Spevácky zbor
Coro Maddalene (Revo,Taliansko), dirigent Tomáš Vrškový

19. apríl 2020 o 10.30 h
Kostol sv. Jozefa robotníka, Čadca - Kýčerka
Účinkujú: Miešaný spevácky zbor Kysuca,
dirigent Tomáš Vrškový
Garanti koncertu: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci,
Rímsko-katol. farnosti Čadca – mesto a Čadca - Kýčerka
Vstup je voľný.

Oznam pre podnikateľské
subjekty na území Čadce
Od 5. februára 2020 majú
podnikateľské subjekty na
území mesta Čadca možnosť
uzatvárať zmluvy s Mestským podnikom služieb Čadca na vykonávanie zberu, od-

vozu, dotrieďovania obalov,
odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Kontaktná
osoba: Erik Kajánek, Mestský
podnik služieb Čadca, tel.
0940 743 742.
(r)

