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HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS
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Mestský úrad v Čadci je pre verejnosť zatvorený

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
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me, že umelci, ktorí sú dobre
známi nielen na slovenských
ale aj zahraničných pódiách
prinesú do Čadce výnimočný
hudobný zážitok. Spoluorganizátormi koncertu sú Mesto
Čadca a Rímskokatolícka farnosť Čadca – mesto. Na koncert je vstup voľný. Srdečne
vás pozývame.
Ďalšie informácie o koncerte v Čadci a o festivale
PRO MUSICA NOSTRA nájdete na www.mestocadca.sk
a www.hc.sk.
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Mesto zrušilo do odvolania Martin Kolesár navždy
odišiel za svojou múzou
kultúrne, športové
a spoločenské podujatia

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

Práve na týchto podujatiach
sa stretávajú desiatky, ba stovky 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 zrušené všetky podujatia, filmové
premietania, bola pozastavená činnosť všetkých záujmových krúžkov a klubov pre
deti i dospelých, praktických
i jazykových kurzov, cvičení
a pohybových aktivít, ako aj
nácviky súborov záujmovej
umeleckej činnosti. Niektoré podujatia sa uskutočnia
v náhradných termínoch.
Predbežný náhradný termín
predstavenia Čo sa sníva trpaslíkom v podaní Radošinského naivného divadla (malo sa konať 19. 3.) je 3. júl 2020 o
16.30 a 19.30 hod. Ostatné náhradné termíny programov
Kysuce majú talent (výberový
konkurz), koncert skupiny
Progres, divadelného predstavenia Staré dámy, ako aj
ďalších avizovaných programov, budú včas zverejnené.
Zakúpené vstupenky budú

platiť na náhradné termíny. Diváci, ktorým náhradné
termíny nebudú vyhovovať,
môžu vstupenky vrátiť v pokladni domu kultúry. V súčasnosti je pokladňa zatvorená. Otvorenie pokladne včas
zverejníme na našej stránke
www.kultura.mestocadca.
sk a facebookovom profile
(FC). Žiadame Vás, aby ste si
informácie zisťovali len telefonicky 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 budeme priebežne informovať
na našej webovej stránke a FC.
Zrušené Veľkonočné
koncerty i trh remesiel

Zrušené sú aj tradičné podujatia – Veľkonočný trh remesiel
(mal sa konať 1. apríla) a Chrámové koncerty k Veľkej noci (4.
4. – Kostol sv. Bartolomeja, 19. 4.
– Kostol sv. Jozefa Robotníka),
ktorých každoročným garantom je Mesto Čadca. Okresná
súťaž v umeleckom prednese
žien Vansovej Lomnička, ktorá sa mala konať 19. marca, sa
odkladá. Termín zatiaľ nie je
stanovený. Neuskutočnia sa
ani pôvodne plánované slávnostné obrady prijatia novorodencov v obradnej sieni mesta,
ako aj ďalšie pravidelné plánované aktivity. Náhradné termíny budú včas zverejnené.

Galéria Čadca je až
do odvolanie zatvorená

V súvislosti s uvedenou situáciou je zatvorená až do odvolania aj Galéria Čadca a informačné centrum (IC). Vernisáž
výstavy obrazov Veroniky Mikulášovej pod názvom Impresie, 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 informovať. Výstava bude pravdepodobne 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 náročnej situácie, kedy ide predovšetkým o zdravie a bezpečnosť
obyvateľov, sa opätovne budeme stretávať na vašich obľúbených podujatiach a aktivitách,
ktoré robia nás život krajším
a zmysluplnejším. Kultúru
však ani doma nezanedbávajte. Čítajte, spievajte, maľujte,
hrajte sa a venujte sa tvorivým
aktivitám s deťmi, priateľmi
či starými rodičmi, pozerajte
pekné filmy a televízne relácie, píšte poviedky alebo verše,
zaznamenávajte svoje konanie
a chod okolitého sveta deň po
dni. Vytvárajte kultúrnu kroniku dnešných i nastávajúcich
dní. Staňte sa dokumentaristami života nášho mesta v čase,
v ktorom sa rodia novodobí hrdinovia. 
(aš)

V sobotu 21. marca 2020,
práve v deň, keď matka
príroda otvára svoju jarnú náruč, odišiel spomedzi 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 režiséra Martina Kolesára, výnimočného umelca i človeka,
je kysuckým ochotníkom
a milovníkom divadla veľmi dobre známe. Kysuciam
upísal viac než dvadsať rokov svojho života. Neúnavne,
týždeň čo týždeň cestoval
z Martina do Čadce, ale aj do
Rakovej či Staškova, aby spoločne s miestnymi ochotníkmi odhaľovali tajomstvá
a krásy ľudských príbehov,
ktoré do písanej podoby
zvečnili slovenskí i svetoví
dramatici. Patril k tým umeleckým osobnostiam, ktoré
v našom regióne zanechali
mimoriadne hlbokú a plodnú
stopu, rozvíjali ho a pomáhali mu zviditeľniť sa a zaradiť
sa v oblasti umenia k špičkovým regiónom Slovenska.
Dokazujú to mnohé úspechy, niekoľko celoštátnych
prvenstiev na významných
divadelných prehliadkach,
víťazstvá na Palárikovej Rakovej a účasť na Scénickej
žatve v Martine, opakovaná
reprezentácia Slovenska v zahraničí, ako aj skutočnosť, že
čadčiansky Divadelný súbor
Jána Palárika sa pod jeho vedením prepracoval do „A“
kategórie, čo bolo najväčším
vyznamenaním pre sloven-

Medzi ním a hercami, ako aj
ľuďmi pracujúcimi v oblasti
kultúry na Kysuciach, vznikali priateľstvá na celý život,
pre mnohých bol nezameniteľným učiteľom a poradcom aj vo veciach osobného
života. Kysuce a Čadcu miloval do posledných dní, stále
sa intenzívne zaujímal o ich
kultúrny život, o prácu ochotníkov a ľudí, ktorých mal rád
a s ktorými ho spájali krásne
spomienky.

Martin Kolesár
Foto: Filip Lašut

ské ochotnícke kolektívy.
S čadčianskymi ochotníkmi
naštudoval celkom 15 inscenácií. K najúspešnejším patrili Kým kohút nezaspieva
(1970), Všetci sa nevracajú
(1975), Súhvezdie draka (1977),
Dvaja (1980), Na brehu priezračnej rieky (1983) a Slučka
pre dvoch alebo domáca šibenica (1988). Mnohí si dodnes
pamätajú aj jeho rozprávky
Dlhý, Široký a Bystrozraký
(1976) a Popoluška (1979), plné
pôvabu a neopakovateľných
humorných scén. Popri Čadci navštevoval aj ochotníkov
v Rakovej a Staškove, kde
pomáhal miestnym divadelným nadšencom dobrou
radou a vlastnými skúsenosťami cibriť ich herecké
umenie. Svojou profesionalitou, priateľským a láskavým
prístupom, zmyslom pre humor, 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 precíznosti a jedinečným výkonom.

Martin Kolesár dlhé roky pôsobil na profesionálnych divadelných scénach v Žiline
a Martine, vytvoril desiatky
nezabudnuteľných hereckých rolí a venoval sa aj réžii.
Spolupracoval aj s ďalšími
ochotníckymi súbormi v turčianskom regióne, pôsobil
ako lektor a odborný porotca
na mnohých národných divadelných festivaloch a prehliadkach. Na sklonku života
žil v Bratislave, kde nejaký čas
pôsobil aj ako pedagóg v Divadle a škole LUDUS. V roku
1993 vydalo Tlačové konzorcium Kysuce monografiu
o živote a tvorbe Martina Kolesára, ktorú zostavila Katarína Šulganová.

(at)
Martin Kolesár bol umelcom
a človekom s veľkým a ušľachtilým srdcom. Vzácnym priateľom. Takým navždy zostane
v našich mysliach a srdciach.
Ďakujeme Ti, Maroško, lúčime sa s Tebou s úctou a láskou.
Nikdy nezabudneme. Česť Tvojej pamiatke.
Tvoji Palárikovci
a priatelia

Nominujte osobnosti Čadce v roku 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. júna 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 mláde-

žou, verejno-prospešná činnosť, šport.
V zmysle Štatútu Mesta
Čadca môžu byť udelené nasledujúce ocenenia:
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 primáto-

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.

ma, 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

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,  2015: Čestné občianstvo
mesta Čadca: prof. Enrico
Juraj Šerík
Volpe, Cena mesta Čadca:
 2012: Čestné občianstvo Mgr. art Karol Kevický, Mgr.
mesta Čadca: Mgr. Amália art Anton Pohančeník, CeKužmová a Mgr. Pavol Kuž- na primátora mesta Čadca:

MUDr. Roman Jablonický, Lý- mesta Čadca: Ján Kantorík,
Mgr. Marián Pastorek, Cena
dia Oravcová
primátora mesta Čadca: Mgr.
 2016: Čestné občianstvo Antónia Hudecová, Antónia
mesta Čadca: Michal Zaleski, Palúchová, Ján Ďurica.
prezident mesta Toruń, Cena
mesta Čadca: Dagmar Dvor- Osobnosti ocenené
ská, PhDr. Rudolf Gerát, Milan v rokoch 1994 – 2008
Toman
 Čestné občianstvo mesta
Čadca: JUDr. Anton Blaha, Eu 2017: Cena mesta Čadca: gen Andrew Cernan,Ján Chryakad. maliar Miroslav Cipár, zostom Korec, prof., PaedDr.,
MUDr. Vladimír Gajdičiar, Ing. Mgr.Art Vojtech Didi, doc. Mgr.
Jozef Vrábel, Cena primátora Art Pavol Procházka, Michał
mesta Čadca: Ing. Stanislav Staśkiewicz, Carlo Wender
Mikovčák, Kpt. Ladislav Ora- Cena mesta Čadca: Mgr. Milan
Čimbora, Miroslav Ďurica, Ing.
vec
Jozef Pollák
 2018: Čestné občianstvo
mesta Čadca: Ing. Mgr. Antoni  Cena primátora mesta
Szlagor, burmister mesta Źy- Čadca: Doc., Ing. Ivan Hlavoň,
wiec, Cena mesta Čadca: Ing. CSc., Doc., RNDr. Stanislav PaJán Drobil, Ing. Elena Kováčo- lúch, CSc.
vá, Ing. Anna Zbojanová, Mgr.
Anna Straková in memoriam, Zastihla nás doba, ktorá si viac
Cena primátora mesta Čadca: než inokedy vyžaduje múdDpt. Milan Kubjatko, MUDr. re a výnimočné činy, kedy si
Vladimír Nehaj, Mgr. Pavol zrazu uvedomíme a pocítime,
Sedláček
že sú medzi nami výnimočné
osobnosti. Ak o nich viete, ak
 2019: Čestné občianstvo sa s nimi počas nastávajúcich
mesta Čadca: PaedDr. Ivan dní stretnete, napíšte nám.
Čierny, brig. generál v. v., Cena (at)

