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V priemyselnom parku
rastú nové závody
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 materiálov a spoločnosť SEOYON E-HWA Automotive Slovakia,
s.r.o. Považská Bystrica, ktorej prevažná časť výroby po-

zostáva z výroby plastových
komponentov do rôznych
častí automobilov, sa začínajú zaujímať o zamestnancov do budovaných závodov.
Mesto Čadca prichádza s pomocou ako sa nakontaktovať
na nových investorov, ktorí
vstúpili a výrazne ovplyvnia
trh zamestnanosti v meste a
v regióne Kysúc.
(r)

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS
Podateľňa Mestského úradu v čadci ponúka prvý kontakt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti o
zamestnanie do oboch spoločností.
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menie pri vybavovaní úradných dozor. Zbúranie mýta a odvoz
materiálu bolo za sumu 20 000
záležitostí.“
korún zadané podnikateľovi A.
Haasovi. Stavba obecného domu
Z histórie budovy
bola zadaná firme Nekvasil Pramestského domu
ha, filiálke Bratislava. Na jeho
V júli 1930 sa obecné zastupi- výstavbu si mesto vzalo pôžičku
teľstvo rozhodlo vybudovať nový v mestskej sporiteľni v Žiline.
obecný dom. V tom období bol Samotná stavba začala v roku
práve na predaj dom, nazývaný 1931, dobudovaná bola v roku
podľa jeho pôvodnej funkcie 1932. Nová budova obecného
„mýto“, ktorý bol vo vlastníctve domu (terajší Mestský dom)
F. Braunerovej. Mesto sa rozhodlo bola postavená ako trojpodlažná.
tento dom odkúpiť, zbúrať a na Symetricky riešená rohová dispojeho mieste postaviť nový obecný zícia má o 2 podlažia prevýšený
práce realizovať. Pôjde o náročnú dom, v ktorom by sa umiestnili stredný rizalit s podlubím. Vertirekonštrukciu, nakoľko sa bude viaceré úrady – poštový, štátny, kálne pôsobenie rizalitu zdôrazrealizovať za plnej prevádzky mernický, berný, dôchodkovej ňujú lizény a hodinová veža v osi
budovy MsÚ a v rušnom centre kontroly a, prípadne, aj obecný kompozície. Po dobudovaní sa
mesta. Rekonštrukciou dôjde k úrad. Dovtedajší obecný dom by tam umiestnili úrady – obecný,
berný, katastrálny, mernický,
zlepšeniu tepelno-technických sa určil na sociálne účely.
Po dlhších prieťahoch majiteľka dôchodková kontrola, pošta,
vlastností konštrukcií, a to zateplením obvodového plášťa, predala dom za sumu 500 000 konzumné družstvo Budúcnosť,
rekonštrukciou strechy budovy, korún. Vypracovaním projektu a mäsiar Kubica, obchodník BrichZa Úrad
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V rámci koncertu
tácie aúčinkovať
právne poradenstvo.
zakúpiť v pokladnici
ným postihnutím
posudzuje
budú
Kysucký ko- môžete
(r)
morný orchester a speváčky – Domu kultúry v Čadci. Srdečne
sólistky Michaela Kubištelová vás pozývame.
POZVÁNKA
NA VÝNIMOČNÝ KONCERT (at)
a Eva
Nováková. Dirigentská

Pozývame vás na slávnostný
Dom
kultúry pozýva na koncert Kysuckého komorného orchestra
Ďalšie informácie: GAlMM, s.r.o., www.galmm.sk

oslavu sviatku matiek
sEOYON E-HWA Automotive slovakia, s.r.o.,
www.sk.seoyoneh.sk

Dom kultúry v Čadci
a Mesto Čadca pozývajú všetky mamičky, staré
mamičky a ich blízkych
na tradičný sviatočný
program organizovaný pri
príležitosti Dňa matiek.

Program, v rámci ktorého sa predstavia členovia
Detského folklórneho súboru Kelčovan, sa uskutoční
v sobotu 7. mája 2022 o 15.00
hod. v Dome kultúry v Čadci.
Vstup je voľný.
(r)

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
Medzinárodný hudobný festival PRO MUSICA
NOSTRA, ktorý sa uskutoční 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 netradičné koncertné priestory.
Garantmi festivalu sú Hudobné centrum Bratislava a
občianske združenie Cultura
nostra. Organizujú ho v spolupráci s vybranými mestami
a obcami v danom kraji. Jedným z nich je aj mesto Čadca,
ktoré sa od počiatku veľmi
aktívne zapojilo do organizácie festivalu. V priebehu
ôsmich dní sa Čadca, Gbeľany,
Kotešová, Orlové, Rajec,Trnové, Budatín a Bytča premenia
na miesta, ktoré návštevní-

kom sprostredkujú výnimočné hudobné umenie nielen
prostredníctvom koncertov,
ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z najkrajších historických pamiatok
regiónu. Prvý ročník festivalu svojou dramaturgiou a výberom účinkujúcich nadväzuje na 100. výročie založenia
Československej republiky. V
dramaturgii preto popri tvorbe velikánov ako Johann Se-

bastian Bach, Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Robert Schumann a i. zaznejú
aj diela významných slovenských a českých autorov – Jána Levoslava Bellu, Johanna
Sigismunda Kussera, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu a ď. Na festivale vystúpia
poprední umelci domácej i
zahraničnej hudobnej scény – Slovenský komorný orchester & Dalibor Karvay,
Muchovo kvarteto & Filip
Jaro, Štátny komorný orchester Žilina, Schola Gregoriana
Pragensis, Brno Baroque Trio,
Jana Sýkorová & Pavel Svoboda a ďalší. Podujatie má veľký
potenciál poskytnúť publiku
priestor pre oživenie a spestrenie kultúrneho života v
danom regióne a prispieť tak
k celkovej propagácii historických miest regiónu horného Považia. Koncert v Čadci ja
na programe 20. júna

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.
Dvořáka uvedú členovia špičkového slovenského telesa
Mucha Quartet (J. Tomka – I.
husle, J. Ostrolucký – II. husle,
V. Kubešová – viola, P. Mucha –
violončelo) a popredný sólista Filip Jaro (kontrabas). Veríme, 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.
(At)
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