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Mestský úrad v Čadci je pre verejnosť zatvorený

Ako to je s dopravou na území mesta Čadca

Zubná pohotovosť v meste Čadca 
k dispozícií za sprísnených opatrení

Prijaté preventívne opatrenia na zníženie rizika 
šírenia nového koronavírusu na území mesta Čadca 

Mesto zabezpečilo rúška pre svojich 
občanov priamo do domácností
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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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Aktuálne platia na Slovensku prísne opatrenia:
• Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly (s Poľskom 

zatiaľ ostávajú otvorené).
• Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým 

alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia 
slovenského pasu.

• Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.
• Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z 

rizikových oblastí.
• Povinná karanténa platí aj pre rodinných príslušníkov 

žijúcich s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia.
• Zatvorené sú školy a školské zariadenia.
• Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend 

bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu. 
• Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné 

strediská, vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné 
podniky a diskotéky sú zatvorené.

• Všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia sú 
zrušené do odvolania.

Na území mesta ďalej platí: 
− Prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca 
od 12. 3. do 18. 3. 2020 (materské školy, základné školy, 
základné umelecké školy, centrum voľného času). 
Poznámka: Opatrenie bolo prijaté krízovým štábom 
mesta Čadca 11. 3., ešte pred vyhlásením ministerstva 
školstva SR o prerušení vyučovania na všetkých školách. 

− Prerušenie vyučovania na všetkých stredných školách 
v meste Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

kraja od 12. 3. do 16. 3. 2020 (vrátane)
− Zrušenie návštev vo Viacúčelovom zariadení pre seniorov 

v meste Čadca, zrušenie výdaja stravy pre externých 
stravníkov

− Zrušenie návštev v Kysuckej nemocnici v Čadci 
a v zariadeniach pre seniorov na území mesta 
v pôsobnosti Žilinského kraja

− Zberný dvor v Čadci je až do odvolania zatvorený
− Spoločenské, kultúrne i športové podujatia zrušené až do 

odvolania
− Zatvorenie Domu kultúry v Čadci a zrušenie všetkých 

podujatí. Pozastavená je činnosť kina, krúžkov, kurzov, 
cvičení ako aj nácvikov súborov, mestskej galérie a 
informačného centra 

− Zatvorenie športových zariadení: športové haly na území 
mesta a činnosť klubov v meste je pozastavená, Mestská 
plaváreň Čadca je zatvorená až do odvolania 

− Najbližšie dva týždne sa nebudú konať sv. omše pre 
verejnosť v kostoloch na území mesta Čadca. Rozhodla 
o tom Konferencia biskupov Slovenska s tým, že omše 
budú vysielať cez rozhlas, televíziu alebo cez internet 
Spovedania sa obmedzenie netýka

− Zrušené je aj verejné korčuľovanie v MM aréne, ktoré 
bolo pre občanov Čadce bezplatné každý utorok

Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli 
zodpovední a disciplinovaní a nepodliehali dezinformáciám a 
panike. Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke mesta 
www.mestocadca.sk,  ktorá je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná 
o nové informácie. (r)

Od 16. marca 2020 je Mest-
ský úrad v Čadci pre verej-
nosť zatvorený. Rozhodli 
o tom členovia krízového 
štábu na svojom zasadnu-
tí dňa 16. 3. 2020. 

Vybavovať sa budú len klienti 
s neodkladnými požiadavka-
mi. Na komunikáciu s pracov-
níkmi úradu využite telefo-
nické kontakty v čase od 8.00 
hod. do 12.00 hod.

Ing. Milan Gura: „Hlavný 

vchod do mestského úradu, 
ako aj bezbariérový vstup do 
radnice budú uzamknuté, no 
strážené príslušníkmi mest-
skej polície, ktorí vyzývajú 
klientov preukázať dôvod 
návštevy. V prípade, že ich dô-
vod je odkladný alebo riešiteľ-
ný elektronicky, klienti budú 
na tento krok vyzvaní. Apelu-
jem na všetkých občanov, aby 
sa správali zodpovedne k se-
be, aj svojmu okoliu, preto ak 
plánujete navštíviť mestský 

úrad, dohodnite sa so zamest-
nancom vopred telefonicky,“ 
vysvetlil primátor.

Ako sa s kontaktovať 
s úradom:
Oddelenie výstavby, ÚP, sta-
vebného poriadku a  dopra-
vy: +421 41 430 22 70
Oddelenie školstva, kultúry, 
mládeže a športu: +421 41 430 
22 77
Oddelenie životného pros-
tredia a odpadového hospo-

dárstva:  +421 41 430 22 70
Oddelenie sociálnej starost-
livosti, zdravia, bývania a 
podnikateľskej činnosti: +421 
41 430 22 15
Oddelenie správy miestnych 
daní a poplatkov: +421 41 430 
22 84
Hrobové miesta: +421 41 430 
22 95
Trvalý pobyt: +421 41 430 22 81
Matrika: +421 41 430 22 82
 (r)

V súvislosti s preventív-
nymi opatreniami proti 
šíreniu nákazy novým ko-
ronavírusom a ochorením 
COVID-19 dochádza k zme-
ne cestovných poriadkov 
na území mesta Čadca. 

Prímestské autobusy v Žilin-
skom kraji, ako aj prevádzka 
mestskej autobusovej dopra-

vy v  Čadci, vrátane autobusu 
na Drahošanku, od štvrtka 19. 
marca 2020 premávajú po-
čas pracovných dní ako v so-
botu. Počas pracovných dní 
premávajú od 22. 3. 2020 aj 
autobusy MHD ako v  sobotu. 
Nedeľa ostáva nezmenená.                                                                                                     
Nové preventívne opatrenie sú-
visí najmä s ochranou zdravia 
vodičov i cestujúcich. Z hľadis-

ka bezpečnosti a ochrany zdra-
via je zároveň cestujúcim do 
autobusov umožnený vstup len 
s ochranným rúškom zakrýva-
júcim tvár a nosovú časť. Mimo 
tohto povinného ochranného 
prostriedku sú odporúčane aj 
ochranné rukavice. Autobusy 
sú zároveň na pravidelnej báze 
dezinfikované.

Ing. Milan Gura: „Je dôležité 

spomaliť šírenie koronavírusu 
a chrániť seba aj ostatných. Ve-
denie mesta zabezpečilo rúška 
pre svojich občanov a postupne 
ich rozdáva občanom bezplatne 
priamo do ich domácnosti. Nos-
te rúška, šatku alebo iné mož-
nosti prekrytia tváre.  Pri vstu-
pe do autobusov sa odporúčajú 
aj rukavice. Buďme zodpovední 
a myslíme aj na druhých.“  (r)

Vážení občania, priatelia,
celý svet čelí vážnej pandémii ochorenia novým koronaví-
rusom COVID-19. Všetky štáty prijímajú prísne opatrenia. 
Slovensko nie je výnimkou. Všetky mestá a obce sú povinné 
riadiť sa nimi, pomáhať svojim občanom a aj naďalej si plniť 
všetky svoje samosprávne funkcie. Svojim zodpovedným 
a statočným prístupom môže pomôcť každý občan. Občania 
tvoria mesto, občania tvoria Slovensko. Je len na nás, ako tú-
to situáciu ustojíme. A my veríme, že ju zvládneme. Príroda 
nás na čas zastavila, donútila nás, aby sme si uvedomili, aký je 
skutočný zmysel života, aké sú skutočné hodnoty. 

Zdravie, láska a pomoc najbližším, spoločné trávenie času 
s deťmi a rodičmi, starými rodičmi, pomoc odkázaným. Prí-
roda nám poslala silný varovný odkaz, vyzvala nás, aby sme 
spomalili, utiahli sa načas do svojich domovov a možno aj 
prehodnotili svoj život, svoje vzťahy, svoje konanie. Aby sme 
neprekračovali hranice bádania, objavovania, hľadania, aby 
sme ustavičným zdokonaľovaním seba a okolitého sveta ne-
prispievali napokon k jeho ohrozovaniu a záhube. Príroda nás 
však aj povzbudzuje, dáva nádej, prebúdza v nás naše lepšie 
stránky, cit, spolupatričnosť a vyplavuje na povrch možno už 
zabudnuté tvorivé schopnosti. 

Odkrýva aj to najlepšie v nás, našu ľudskosť, na ktorú sme 
možno popri dynamickej dobe a ustavičnom ponáhľaní za-
budli. Počúvajme prírodu, splňme jej želania, chráňme ju, 
zveľaďujme ju, saďme stromy, kvety, vyčistime studničky, 
zbavme ju bolesti. Určite sa nám odmení. Nepôjde to zo dňa 
na deň. Potrvá to dlhšie, možno týždne, mesiace, no vytrvaj-
me, nestrácajme dobrú vôľu, buďme aktívni a trpezliví, buď-
me láskaví a ohľaduplní. 

Ak vieme pomôcť, pomôžme. Ak sami pomoc potrebujeme, 
buďme vďační tým, ktorý nám ju poskytujú. A ak vám budú 
chýbať sily, ak sa budete cítiť v tomto neľahkom zápase una-
vení, príroda vás nesklame a opäť vám dodá novú energiu. 

Prvé rúška majú už svo-
jich majiteľov, šlo o naj-
zraniteľnejších občanov 
v našom meste –  zamest-
nancov, ktorí pracujú 
a zabezpečujú služby v 
meste, opatrovateľky, 
seniorov či zdravotne 
ťažko postihnutých a od-
kázaných na pomoc, ktorí 
si ich nevedia zabezpečiť 
sami.

Rúška bezplatne aj pre 
občanov priamo do 
domácností

Prvé rúška sú už postup-
ne distribuované pre našich 
občanov priamo do domác-
ností. V obálke sú dodávané 
priamo do schránok. Vede-
nie mesta rúška zakúpilo 

a postupne prichádzajú, 
následne sú poskytované 
občanom bezplatne. Ing. 
Milan Gura: „Čadčania, ve-
rím, že túto ťažkú situáciu, 
ktorá zmenila život v našom 
meste, spoločne zvládneme. 
Apelujem na Vás, aby sme si 
pomáhali a vzájomne sa v 
týchto dňoch podporovali. 
Chcem poďakovať aj mojim 
kolegyniam, ktoré podali 
pomocnú ruku a stovky rú-
šok vyrobili pre nás. Ak mô-
žete, pomáhajte si navzájom 
a ak máte, alebo viete vyro-
biť rúško susedovi, ktorý si 
ho nemôže zabezpečiť sám, 
pomôžte mu, prípadne sa 
doma pozrite, či máte ma-
teriál, z ktorého by ste tieto 
rúška vyrobili.“

Zubná pohotovosť Petramed v 
meste Čadca je k dispozícii aj 
počas aktuálnej situácie, avšak 
pre ochranu svojich klientov a 
zamestnancov prijala mimo-
riadne opatrenia. 
Ak sa na zubnú pohotovosť 
chystáte vy, alebo vaši blízki, 
dodržujte tento postup:

Telefonické objednanie 
Aby sa v čakárni nezhromaž-
ďovalo veľa pacientov a aby 
sme vedeli zistiť viac detailov 
o vašom zdravotnom stave, je 
potrebné sa telefonicky objed-
nať cez recepciu na tel. č. 041/425 
4300 .
V prípade osobného príchodu 

bez objednania dostane pacient 
termín a bude požiadaný, aby sa 
vrátil až v čase svojho ošetrenia.
Pracovná doba
V pracovné dni od 07.00 do 19.00 
hod. Počas víkendov a sviatkov 
je pohotovosť k dispozícii od 
08.00 do 16.00 hod. 



Martin Kolesár navždy 
odišiel za svojou múzou
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V sobotu 21. marca 2020, 
práve v deň, keď matka 
príroda otvára svoju jar-
nú náruč, odišiel spome-
dzi nás vo veku 91 rokov 
vzácny človek – herec 
a režisér Martin Kolesár. 
Odišiel spomedzi nás, 
aby navždy spočinul 
v objatí svojej milovanej 
múzy Thálie.

Meno i  osobnosť herca a  re-
žiséra Martina Kolesára, vý-
nimočného umelca i človeka, 
je kysuckým ochotníkom 
a  milovníkom divadla veľ-
mi dobre známe. Kysuciam 
upísal viac než dvadsať ro-
kov svojho života. Neúnavne, 
týždeň čo týždeň cestoval 
z Martina do Čadce, ale aj do 
Rakovej či Staškova, aby spo-
ločne s  miestnymi ochot-
níkmi odhaľovali tajomstvá 
a  krásy ľudských príbehov, 
ktoré do písanej podoby 
zvečnili slovenskí i  svetoví 
dramatici. Patril k tým ume-
leckým osobnostiam, ktoré 
v  našom regióne zanechali 
mimoriadne hlbokú a plodnú 
stopu, rozvíjali ho a pomáha-
li mu zviditeľniť sa a zaradiť 
sa v  oblasti umenia k  špič-
kovým regiónom Slovenska. 
Dokazujú to mnohé úspe-
chy, niekoľko celoštátnych 
prvenstiev na významných 
divadelných prehliadkach, 
víťazstvá na Palárikovej Ra-
kovej a  účasť na Scénickej 
žatve v  Martine, opakovaná 
reprezentácia Slovenska v za-
hraničí, ako aj skutočnosť, že 
čadčiansky Divadelný súbor 
Jána Palárika sa pod jeho ve-
dením prepracoval do „A“ 
kategórie, čo bolo najväčším 
vyznamenaním pre sloven-

ské ochotnícke kolektívy. 
S  čadčianskymi ochotníkmi 
naštudoval celkom 15 insce-
nácií. K najúspešnejším pat-
rili Kým kohút nezaspieva 
(1970), Všetci sa nevracajú 
(1975), Súhvezdie draka (1977), 
Dvaja (1980), Na brehu prie-
zračnej rieky (1983) a Slučka 
pre dvoch alebo domáca šibe-
nica (1988). Mnohí si dodnes 
pamätajú aj jeho rozprávky 
Dlhý, Široký a  Bystrozraký 
(1976) a Popoluška (1979), plné 
pôvabu a  neopakovateľných 
humorných scén. Popri Čad-
ci navštevoval aj ochotníkov 
v  Rakovej a  Staškove, kde 
pomáhal miestnym diva-
delným nadšencom dobrou 
radou a  vlastnými skúse-
nosťami cibriť ich herecké 
umenie. Svojou profesionali-
tou, priateľským a láskavým 
prístupom, zmyslom pre hu-
mor, schopnosťou trpezlivo 
a citlivo pracovať aj na tých 
najdrobnejších detailoch 
hry, si získal srdce každého, 
kto sa raz ocitol na javisku. 
V hercoch objavoval a rozvíjal 
talent, viedol ich k precíznos-
ti a  jedinečným výkonom. 

Medzi ním a hercami, ako aj 
ľuďmi pracujúcimi v  oblasti 
kultúry na Kysuciach, vzni-
kali priateľstvá na celý život, 
pre mnohých bol nezame-
niteľným učiteľom a  porad-
com aj vo veciach osobného 
života. Kysuce a Čadcu milo-
val do posledných dní, stále 
sa intenzívne zaujímal o ich 
kultúrny život, o prácu ochot-
níkov a ľudí, ktorých mal rád 
a s ktorými ho spájali krásne 
spomienky.

Martin Kolesár dlhé roky pô-
sobil na profesionálnych di-
vadelných scénach v  Žiline 
a  Martine, vytvoril desiatky 
nezabudnuteľných herec-
kých rolí a venoval sa aj réžii. 
Spolupracoval aj s  ďalšími 
ochotníckymi súbormi v tur-
čianskom regióne, pôsobil 
ako lektor a odborný porotca 
na mnohých národných di-
vadelných festivaloch a pre-
hliadkach. Na sklonku života 
žil v Bratislave, kde nejaký čas 
pôsobil aj ako pedagóg v Di-
vadle a škole LUDUS. V roku 
1993 vydalo Tlačové konzor-
cium Kysuce monografiu 
o živote a tvorbe Martina Ko-
lesára, ktorú zostavila Katarí-
na Šulganová. 
  (at)

Mesto zrušilo do odvolania  
kultúrne, športové 
a spoločenské podujatia

Nominujte osobnosti Čadce v roku 2020
Mesto Čadca pokračuje v 
tradícii udeľovania oce-
není významným osob-
nostiam žijúcim, resp. 
pôsobiacim na pôde 
mesta. 

Nominácie osobností, ktoré si 
zaslúžia ocenenie za svoju ce-
loživotnú prácu a dielo v ob-
lasti, v ktorej pôsobia, resp. za 
svoj výnimočný čin, môžete 
posielať do 30. júna 2020 
na adresu Mestský úrad, 
Námestie slobody 30, 022 01 
Čadca (na obálku napíšte 
heslo OSOBNOSTI), resp. na 
e-mail: kultura@mestocad-
ca.sk. K nominácii priložte 
odôvodnenie návrhu, struč-
ný životopis navrhovanej 
osobnosti a svoje kontaktné 
údaje (meno a priezvisko, 
telefón, e-mail). Anonymné 
návrhy nebudú akceptova-
né.

Oblasti pôsobenia: veda a 
výskum, hospodárstvo a re-
gionálny rozvoj, zdravotníc-
tvo, humanitná a sociálna 
činnosť, kultúra a umenie, 
vzdelávanie a práca s mláde-

žou, verejno-prospešná čin-
nosť, šport.

V zmysle Štatútu Mesta 
Čadca môžu byť udelené na-
sledujúce ocenenia:

Čestné občianstvo – udeľuje 
sa osobám, ktoré sa obzvlášť 
významným spôsobom zaslú-
žili o rozvoj a zveľadenie mes-
ta a šírenie jeho dobrého mena 
vo svete, alebo ktoré obohatili 
ľudské poznanie vynikajúcimi 
tvorivými výkonmi.
Cena mesta Čadca – udeľu-
je sa osobám za vynikajúce 
tvorivé výkony a významné 
výsledky v oblasti vedeckej, 
technickej, umeleckej, publi-
cistickej a verejno-prospešnej 
práce, významný podiel a vý-
razné pričinenie sa o ekono-
mický, 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 primáto-

rom mesta Milanom Gurom, 
zložená z poslancov Mestské-
ho zastupiteľstva (MsZ), čle-
nov komisií a ďalších prizva-
ných osobností kultúrneho 
a verejného života. Členovia 
komisie postúpia vybrané 
návrhy vedeniu mesta, kto-
ré ich predloží na schválenie 
poslancom Mestského zastu-
piteľstva v Čadci. Ocenenia 
budú odovzdané v rámci sláv-
nostného programu na jeseň 
tohto roka. Ďalšie informácie: 
MsÚ Čadca, oddelenie škol-
stva, kultúry, mládeže a špor-
tu, 041/430 22 44, 0905 470 381.

Osobnosti Čadce 
ocenené v rokoch 2011 – 
2019
  2011: Čestné občianstvo 
mesta Čadca: Karol Kállay, Ce-
na mesta Čadca: MUDr. Fran-
tišek Kostka, Mgr. Mária Mar-
cibálová a Mgr. Vojtech Mar-
cibál, Cena primátora mesta 
Čadca: Magdaléna Hacková, 
Juraj Šerík

  2012: Čestné občianstvo 
mesta Čadca: Mgr. Amália 
Kužmová a Mgr. Pavol Kuž-

ma, Cena mesta Čadca: MUDr. 
Jozef Kanaba, MUDr. Věra 
Kufová, Eva Matysová, Cena 
primátora mesta Čadca: Ras-
tislav 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 Mar-
kulják, Cena mesta Čadca: 
Mgr. Nina Kopecká a Mgr. 
Ladislav Kopecký in memo-
riam, Mgr. Vladimír Kráľ, 
MUDr. Šimon Višňovský, Ce-
na 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, Ce-
na primátora mesta Čadca: 

MUDr. Roman Jablonický, Lý-
dia Oravcová

  2016: Čestné občianstvo 
mesta Čadca: Michal Zaleski, 
prezident mesta Toruń, Cena 
mesta Čadca: Dagmar Dvor-
ská, 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 Ora-
vec

  2018: Čestné občianstvo 
mesta Čadca: Ing. Mgr. Antoni 
Szlagor, burmister mesta Źy-
wiec, Cena mesta Čadca: Ing. 
Ján Drobil, Ing. Elena Kováčo-
vá, 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, Eu-
gen Andrew  Cernan, Ján Chry-
zostom 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 Pa-
lúch, CSc.

Zastihla nás doba, ktorá si viac 
než inokedy vyžaduje múd-
re a výnimočné činy, kedy si 
zrazu uvedomíme a pocítime, 
že sú medzi nami výnimočné 
osobnosti. Ak o nich viete, ak 
sa s nimi počas nastávajúcich 
dní stretnete, napíšte nám.
 (at)

Na základe rozhodnutia 
krízového štábu mesta 
Čadca sa z dôvodu obavy 
zo šírenia koronavírusu 
v meste od 9. 3. 2020 zru-
šili až do odvolania všet-
ky kultúrne, spoločenské 
i športové podujatia. 

Práve na týchto podujatiach 
sa stretávajú desiatky, ba stov-
ky priaznivcov a preto sú aj na 
týchto stretnutiach ľudia vo 
vysokej miere v danej situácii 
zraniteľní.

Dom kultúry informuje
V  Dome kultúry v  Čadci boli 
s okamžitou platnosťou zruše-
né všetky podujatia, filmové 
premietania, bola pozasta-
vená činnosť všetkých záuj-
mových krúžkov a klubov pre 
deti i dospelých, praktických 
i  jazykových kurzov, cvičení 
a  pohybových aktivít, ako aj 
nácviky súborov záujmovej 
umeleckej činnosti.  Niekto-
ré podujatia sa uskutočnia 
v  náhradných termínoch. 
Predbežný náhradný termín 
predstavenia Čo sa sníva tr-
paslíkom v  podaní Radošin-
ského naivného divadla (ma-
lo sa konať 19. 3.) je 3. júl 2020 o 
16.30 a 19.30 hod. Ostatné ná-
hradné termíny programov 
Kysuce majú talent (výberový 
konkurz),  koncert skupiny 
Progres, divadelného pred-
stavenia Staré dámy, ako aj 
ďalších avizovaných progra-
mov, budú včas zverejnené. 
Zakúpené vstupenky budú 

platiť na náhradné termí-
ny. Diváci, ktorým náhradné 
termíny nebudú vyhovovať, 
môžu vstupenky vrátiť v po-
kladni domu kultúry. V sú-
časnosti je pokladňa zatvore-
ná. Otvorenie pokladne včas 
zverejníme na našej stránke 
www.kultura.mestocadca.
sk a  facebookovom profile 
(FC). Žiadame Vás, aby ste si 
informácie zisťovali len tele-
fonicky na č. tel.: 041/432 2121, 
mobil 0905 602  783. Všetky 
opatrenia sú vykonávané v 
záujme zdravia návštevníkov 
a divákov i v záujme zdravia 
zamestnancov domu kultúry. 
Všetky obmedzenia platia do 
odvolania, o zmenách Vás bu-
deme priebežne informovať 
na našej webovej stránke a FC.

Zrušené Veľkonočné 
koncerty i trh remesiel
Zrušené sú aj tradičné poduja-
tia – Veľkonočný trh remesiel 
(mal sa konať 1. apríla) a Chrá-
mové koncerty k Veľkej noci (4. 
4. – Kostol sv. Bartolomeja, 19. 4. 
– Kostol sv. Jozefa Robotníka), 
ktorých každoročným garan-
tom je Mesto Čadca. Okresná 
súťaž v umeleckom prednese 
žien Vansovej Lomnička, kto-
rá sa mala konať 19. marca, sa 
odkladá. Termín zatiaľ nie je 
stanovený. Neuskutočnia sa 
ani pôvodne plánované sláv-
nostné obrady prijatia novoro-
dencov v obradnej sieni mesta, 
ako aj ďalšie pravidelné pláno-
vané aktivity. Náhradné ter-
míny budú včas zverejnené.

Galéria Čadca je až 
do odvolanie zatvorená
V  súvislosti s  uvedenou situ-
áciou je zatvorená až do odvo-
lania aj Galéria Čadca a  infor-
mačné centrum (IC). Vernisáž 
výstavy obrazov Veroniky Mi-
kulášovej pod názvom Impre-
sie, ktorá sa mala konať 10. 3. 
2020 bola z  vyššie uvedených 
dôvodov zrušená. Výstava bola 
v  tento deň len sprístupnená. 
O opätovnom otvorení galérie 
a IC vás budeme včas informo-
vať. Výstava bude pravdepo-
dobne predĺžená.

Všetky ďalšie informácie 
z danej oblasti nájdete na www.
mestocadca.sk a FC.
Aj napriek tomu, že sa kultúrny 
život v  našom meste prerušil, 
veríme, že po prekonaní ná-
ročnej situácie, kedy ide predo-
všetkým o zdravie a bezpečnosť 
obyvateľov, sa opätovne bude-
me stretávať na vašich obľúbe-
ných podujatiach a aktivitách, 
ktoré robia nás život krajším 
a  zmysluplnejším. Kultúru 
však ani doma nezanedbávaj-
te. Čítajte, spievajte, maľujte, 
hrajte sa a venujte sa tvorivým 
aktivitám s  deťmi, priateľmi 
či starými rodičmi, pozerajte 
pekné filmy a  televízne relá-
cie, píšte poviedky alebo verše, 
zaznamenávajte svoje konanie 
a chod okolitého sveta deň po 
dni. Vytvárajte kultúrnu kro-
niku dnešných i nastávajúcich 
dní. Staňte sa dokumentarista-
mi života nášho mesta v čase, 
v ktorom sa rodia novodobí hr-
dinovia.  (aš)

Martin Kolesár bol umelcom 
a človekom s veľkým a ušľach-
tilým srdcom. Vzácnym pria-
teľom. Takým navždy zostane 
v  našich mysliach a  srdciach. 
Ďakujeme Ti, Maroško, lúči-
me sa s Tebou s úctou a láskou.  
Nikdy nezabudneme. Česť Tvo-
jej pamiatke.   

Tvoji Palárikovci 
a priatelia

Martin Kolesár
Foto: Filip Lašut


