
ONDREJ JARIABEK – NESTOR KYSUCKÉHO DIVADELNÍCTVA
Vo februári si verejnosť pripomína dvojité výročie, narodenia 

i úmrtia, významného slovenského herca Ondreja (Ondriša) 
Jariabka. Ondrej Jariabek sa narodil v obci Kráľová Lehota 20. 
februára 1908. V roku 1927 prichádza učiť na základnú meštiansku 
školu do Čadce. Okrem pedagogickej práce sa do povedomia 
Kysučanov zapísal predovšetkým ako nadšený divadelník. Bol 
výborným ochotníckym hercom i režisérom. Talent rozvíjal najmä 
na pôde divadelného súboru Palárik, ktorý sa pod Jariabkovou 
režisérskou taktovkou zaradil v 30. rokoch medzi najlepšie súbory 
na Slovensku. V rokoch 1939 – 1941 učil v Prešove, odkiaľ odchádza 
do Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobil 
takmer 40 rokov. Okrem divadla účinkoval tiež v rozhlase, filme a televízii. 

Ondrej Jariabek počas hereckej kariéry stvárnil desiatky divadelných a filmových 
postáv. Nezabudnuteľnou je napríklad postava zbojníka Gajdošíka vo výpravnom slovenskom 
veľkofilme Paľa Bielika Jánošík z roku 1963. Ako zaujímavosť môžeme spomenúť, že to bol 
práve Jariabek, kto prepožičal svoj hlas postave baby Jagy v známej rozprávke Mrázik.  
Z divadla odchádza na odpočinok v roku 1980, aktívny však ostal aj potom. V tomto období 
okrem iného pripravoval i vydanie svojich spomienok pod názvom Kysuce mojej mladosti, 
ktoré žiaľ už nedopísal. Zomrel 3. februára 1987 v Bratislave.

  ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV OD 5. FEBRUÁRA 2023 
Vážení cestujúci, zbystrite pozornosť! Od 5. februára 2023 (nedeľa) sa mení cestovný 

poriadok, a preto je potrebné, aby ste si overili, či nedošlo k úprave cestovných poriadkov na 
linkách, ktorými pravidelne cestujete.

Linka 204 Čadca - Milošová: Spoj č. 6 s odchodom o 05.00 hod. z Milošová - Megoňky  
v pracovných dňoch a spoj č. 42 s odchodom o 13.53 hod. z Milošová - Megoňky v dňoch školského 
vyučovania bude zachádzať ku podchodu na A. Hlinku. Spoj č. 60 z Čadca Milošová bude končiť pri 
podchode na A. Hlinku, následne bude čakať pracujúcich z poobednej smeny a pôjde 22.15 hod.  
od podchodu smerom na Milošovú (cez zastávku Čadca Námestie o 22.20 hod.).

Linka 207 Čadca - Čadečka: Zo spoja č. 4, ktorý odchádza o 05.00 hod. z Čadečky u Králi 
bude možné prestúpiť na AS Jesenského na linku 204, ktorá zachádza ku podchodu na A. Hlinku

Linka 203 Čadca - síd. III-Kyčerka: Pracujúci na poobednú smenu z Milošovej (204)  
a Čadečky (207) vystúpia na AS Jesenského, prejdú cez cestu a nastúpia na spoj 203 (odchod  
o 13.35 hod.), ktorý zachádza k podchodu na A. Hlinku, spoj č. 9 bude začínať na zastávke 
Čadca, žel. zast. mesto (pri podchode na ulici A. Hlinku) o 22.10 hod. Ďalšie zmeny - Linka 207 
Čadca - Čadečka, Spoj č. 31 (odchod o 12.35 hod. z Čadca Námestie) - smer Čadečka bude 
vedený cez Svrčinovec, Závršie, u Kullov, Spoj č. 41  (odchod o 15.05 hod. z Čadca, Námestie) - 
smer Čadečka bude posunutý o 10 min. neskôr (prípoj od vlaku).

PRIMÁTOR MESTA ČADCA ZVOLAL PREDSTAVITEĽOV KYSUCKÝCH 
SAMOSPRÁV, APELUJÚ NA VLÁDU A CHCÚ INFORMÁCIE O ŠTÁTNEJ POMOCI 

Kysuckí starostovia a primátori žiadajú vládu, 
aby do konca januára informovala o poskytnutí 
kompenzácií za výpadky financií v dôsledku 
energetickej krízy, inflácie a prijatia právnych 
predpisov. V prípade nereagovania zo strany 
štátu avizujú protesty spoločne s obyvateľmi. 
Informovali o tom v Kysuckej deklarácii, ktorú 
prijali v piatok 20. januára 2023 v Čadci na 
rokovaní Združenia miest a obcí Kysúc.

„Žiadame, aby kompenzácie za finančné výpadky samospráv neboli realizované formou 
refundácie, ale formou predfinancovania. Žiadame, aby štát v čo najkratšom termíne 
zverejnil daňovú prognózu Ministerstva financií SR. V prípade nereagovania na deklarované 
požiadavky pristúpia mestá a obce spoločne s obyvateľmi k protestom,“ uviedol predseda 
ZMOK a primátor Čadce Matej Šimášek. 

Mestám a obciam zhasína nádej 
- v pondelok večer došlo k vypnutiu verejného 
osvetlenia naprieč Slovenskom 

Počas protestu mestá a obce na polhodinu 
zhasli verejné osvetlenie. Protestná akcia sa 
uskutočnila v pondelok 30. januára v čase  
od 19.00 do 19.30 hod. Cieľom protestnej akcie 
bolo reagovanie na vážnu situáciu v samospráve, 
ktorá súvisí s ekonomikou, energetikou, ako aj  
s rozhodnutiami vlády, ktoré majú negatívny 
dopad na samosprávy, a teda aj všetkých občanov.
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ČADCA MÁ SVOJU MOBILNÚ APLIKÁCIU
   Aktuálne informácie o dianí v meste získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne 
aplikáciu Správy o meste). Aplikácia je ZADARMO a združuje všetky doterajšie 
komunikačné prostriedky, ktoré mesto používa v komunikácii s občanmi.
   Na jednom mieste tak nájdete webovú stránku, sociálne siete, noviny či SMS správy. 
Taktiež tu nájdete všetky dôležité telefónne čísla. V podstate je aplikácia vyvinutá tak, 
aby občania mali celú komunikačnú líniu v jednom zariadení - web, sociálne siete, 
online noviny, notifikácie, nahlasovanie problémov, susedskú burzu ale aj odchody 
a príchody autobusov. 
   Aplikácia je komplexná a veríme, že uľahčí život ľudom, ktorý ju budú využívať.
Viac informácií o aplikácií nájdete aj na stránkach mesta: www.mestocadca.sk
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REDAKCIA DÁVA ČITATEĽOM MESTSKÝCH NOVÍN ČADČAN VIAC PRIESTORU.
PRICHÁDZA S NOVOU PRAVIDELNOU RUBRIKOU: 

REDAKCIA BUDE KAŽDÉ DVA TÝŽDNE VYBERAŤ
TIE NAJPODSTATNEJŠIE A TREFNÉ TIPY A POSTREHY
Z MESTA ČADCA, KTORÉ V RUBRIKE UVEREJNÍME.

PODNETY, FOTOGRAFIE, ZAUJÍMAVÉ TIPY Z MESTA A ZO ŽIVOTA V MESTE
MÔŽETE POSIELAŤ NA ADRESU CADCAN@MESTOCADCA.SK ALEBO OSOBNE 

DO OZNAČENEJ SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO BUDOVY MSÚ ČADCA, 

DÚFAME, ŽE SA NOVÁ RUBRIKA STRETNE U VÁS S ÚSPECHOM 
A ŽE SI NÁJDE SVOJICH PRISPIEVATEĽOV A PRAVIDELNÝCH ČITATEĽOV.

ĎAKUJEME, ŽE S NAMI ZDIEĽATE VAŠE NÁZORY.

ČADČAN CHVÁLI, 
ČADČAN KRITIZUJE

 Napíšte nám správnu odpoveď do 15. 2. 2023 na e-mail:cadcan@mestocadca.sk. 
Jeden z vás získa novú publikáciu: ČADCA, súčasnosť a história.

SÚŤAŽ: SPOMIENKY NA MINULOSŤ
SPOZNALI STE BUDOVU NA FOTOGRAFII?


