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Pozývame vás na slávnostný koncert Kysuckého komorného 
orchestra a odovzdávanie ocenení Osobnosť Kysúc 2021

Blahoželáme Eve Matysovej 
a divadelníkom zo súboru EVA k úspechu

Oznam o jarnej deratizácii

Jarný zber odpadov zo záhrad a parkov

Začala sa dlho očakávaná rekonštrukcia 
budovy mestského úradu

Zápis detí do materských škôl
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Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci 
a Kysucká kultúrna nadácia srdečne 
pozývajú  priaznivcov krásnej hud-
by na slávnostný koncert spojený 
s  odovzdávaním ocenenia a  čest-
ného titulu Osobnosť Kysúc za rok 
2021. 

Koncert, ktorý sa mal pôvodne 
uskutočniť ako novoročný, sa bude 
konať v sobotu 14. mája 2022 o 18.00 
hod. v Dome kultúry v Čadci. V rámci 
koncertu budú účinkovať Kysucký ko-
morný orchester a sólistky Michaela 
Kubištelová  (soprán) a Eva Nováková 
(soprán). Dirigentská taktovka bude 
v  rukách Karola Kevického a  jeho 
talianskeho kolegu – dirigenta Enrica 
Volpeho. Vstupné na koncert je 7 eur. 
Vstupenky si môžete zakúpiť v  po- 
kladnici Domu kultúry v Čadci.

Pripravujeme hudobný festival 
PRO MUSICA NOSTRA

Priaznivcov krásnej hudby pozý-
vame na jedinečný koncert v  rámci 
4. ročníka hudobného festivalu PRO 
MUSICA NOSTRA, ktorý sa usku-
toční 17. júna 2022 o  19.00 hod. 
v kostole sv. Bartolomeja. Predstavia 
sa vynikajúci slovenskí umelci – kla-
virista Marián Lapšanský, sólistky 
Eva Garajová (mezzosoprán), Mária 
Tajtáková (soprán) a Gustáv Beláček 
(basbaryton). Vstup je voľný. Ga-
rantom koncertu  je Mesto Čadca, 
Hudobné centrum Bratislava a  OZ 
Naša kultúra.

 (at)

Mesto Čadca v zmysle zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia zabezpečuje 
jarnú deratizáciu priestranstiev verej-
nej zelene na území mesta Čadca v ter-
míne od 25. apríla do 13. mája 2022. 

Upozorňujeme majiteľov domácich a 
spoločenských zvierat, aby v čase vyko-
návania deratizácie zvýšili kontrolu ich 
pohybu na verejných priestranstvách a 
zabránili tým kontaktu zvierat s  náv-
nadami. Zároveň vyzývame všetkých 
správcov bytov, poľnohospodárske 

podniky, prevádzky podnikania a 
organizácie, ktoré spravujú objekty na 
území mesta Čadca, ako aj vlastníkov 
bytových domov a objektov, užívate-
ľov nehnuteľností a pozemkov, aby si 
splnili povinnosť  v zmysle § 51 ods. 1 
písm. a) a § 52 ods. 1 písm. k) zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a zabezpe-
čili vykonanie regulácie živočíšnych 
škodcov deratizáciou svojich objektov, 
ich okolia a prípojok kanalizácie pred 
objektmi.

 (r)

Projekt rekonštrukcie budovy 
Mestského úradu v Čadci (MsÚ) 
sa konečne začal. Prevažná časť 
nákladov na obnovu budovy bude 
hradená vďaka finančnej podpore 
Európskej únie. 

Rekonštrukciou radnica usporí 
značné množstvo energie a prispeje sa 
aj k atraktívnosti samotného objektu, 
ktorý sa, veríme, stane skutočnou 
pýchou nášho mesta. Pôvodný plášť 
ostane zachovaný. Ing. Milan Gura: 
„Boli sme úspešní so žiadosťou o 
nenávratný finančný príspevok na zní-
ženie energetickej náročnosti budovy 
mestského úradu už v roku 2015. A 

po všetkých – možných a nemožných 
– administratívnych úkonoch a by-
rokracie okolo eurofondov,  môžeme 
začať práce realizovať. Pôjde o náročnú 
rekonštrukciu, nakoľko sa bude reali-
zovať za plnej prevádzky budovy MsÚ 
a v rušnom centre mesta. Rekonštruk-
ciou dôjde k zlepšeniu tepelno-tech-
nických vlastností konštrukcií, a to 
zateplením obvodového plášťa, rekon-
štrukciou strechy budovy, výmenou 
presklených otvorových konštrukcií. Aj  
touto cestou chcem požiadať občanov 
a návštevníkov mesta o trpezlivosť a 
porozumenie pri vybavovaní úradných 
záležitostí.“

 (r)

Mesto Čadca v zmysle § 59 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon) a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov, oznamuje 
verejnosti, že žiadosti o  prijatie 
dieťaťa do materskej školy na území 
mesta Čadca prijímajú riaditeľky 
materských škôl od 1. do 20 mája 
2022. 

Dieťa sa na predprimárne vzde-
lávanie prijíma na základe žiadosti 
zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi 
materskej školy spolu s  potvrde-
ním o  zdravotnej spôsobilosti od 
všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom 
očkovaní dieťaťa. Žiadosť o  prijatie 
dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo 
v materskej škole, alebo si ju môžete 
stiahnuť z webovej stránky príslušnej 
materskej školy v čase zápisu. Tam sa 
dozviete aj ďalšie informácie týkajúce 
sa zápisu.

 (r)

30. apríla sa zatvorili brány 54. roč-
níka Palárikovej Rakovej. Medzi súťa-
žiacimi divadelnými kolektívmi bol aj 
náš Detský a mládežnícky divadelný 
súbor EVA, ktorý dlhodobo pracuje 
pod vedením pani Evy Matysovej. 

Mladí divadelníci si na doskách zna-
menajúcich svet počínali veľmi dobre 
a  za svoje emotívne autorské predsta-
venie ŽOFIA, napísané na motívy 
života Žofie Bosniakovej, zožali veľký 
úspech. Protagonistka súboru Anetta 
Masaryková získala Cenu za najlepší 
ženský herecký výkon a Eva Matysová 
Cenu Martina Kolesára za réžiu. Cenu 
si prevzala z  rúk primátora Čadce 
Milana Guru, riaditeľky Kysuckého 
kultúrneho strediska v  Čadci Silvie 
Kajánkovej a predsedu odbornej poroty 
Petra Kováča.

Pod realizáciu inscenácie sa podpísali 
aj Dagmar Štekláčová, Dagmar Jurgová, 
Miroslava Mravcová, Gabriela Pascho-
vá-Čechová, Denisa Varga-Vašíčková, 
Ivo Kubiš, Alena Lehotská, Nadežda 
Podmanická a Marián Kvašňovský.

Obom dámam, ako aj ďalším členom 
súboru a  všetkým tvorcom srdečne 
blahoželáme a  prajeme ďalšie tvorivé 
úspechy v divadle. Ďakujeme za úspeš-
nú reprezentáciu nášho mesta. (at)

NEPREHLIADNIITE!

Mesto Čadca oznamuje občanom, že 
bude vykonaný jarný zber bioodpadu 
zo záhrad a parkov od individuálnej 
bytovej výstavby.

Občan, ktorý má záujem, aby mu 
bol odpad zo záhrady odvezený, sa 
nahlási najneskôr do 13. mája 2022 
na Mestský úrad v Čadci (MsÚ), č. t. 
041/430 22 70, e-mail: martin.mesiar-
kin@mestocadca.sk, jana.gavlakova@
mestocadca.sk alebo osobne na MsÚ, 
II. poschodie, kanc. č. 201. V rám-
ci  zberu je možné odovzdať odpad zo 
zelene, a to trávu, lístie, kvety, burinu 
a drevný odpad (piliny, konáriky zo 
stromov a kríkov) do priemeru 1 cm 
a dĺžky 10 cm.  

Po oznámení termínu odvozu pra-
covníkom MsÚ, bude odpad v deň 
vývozu (nie skôr) pripravený v  kom-
postovateľných vreciach (možné 
zakúpiť na MsÚ) pri zbernej nádobe 
pôvodcu   odpadu.  Odpad nesmie 
obsahovať mäso, zvyšky jedla, po-
traviny, uhynuté zvieratá, škrupiny 
vajec, kamene, potravinové obaly. 
V prípade nedodržania podmienok 
nebude bioodpad odvezený.

Pokiaľ má občan väčšie množstvo 
bioodpadu, môže ho odovzdať do 
kompostárne v zbernom dvore v 
Čadci – Podzávoze, a to v pondelok 
– piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v 
sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

 (r)

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci                    
a Kysucká kultúrna nadácia Bratislava

Vás srdečne pozývajú na

SLÁVNOSTNÝ KONCERT 
OSOBNOSŤ KYSÚC za rok 2021

14. máj 2022 o 18.00 h
DOM KULTÚRY v Čadci

ÚČinKujÚ

KYSUCKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
EVA NOVÁKOVÁ, soprán

MICHAELA KUBIŠTELOVÁ, soprán

DirigujÚ

KAROL KEVICKÝ, ENRICO VOLPE

garanti Koncertu

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
Kysucká kultúrna nadácia Bratislava

Vstupné: 7 €.
Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry v Čadci.
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Májový koncert KKO pod taktovkou 
K. Kevického a E. Volpeho
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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

mestské noviny
MY kYsucké NOVINY / číslO 16

10

ČADČAN
www.mestocadca.sk 5/2018

TP8311020

čADčAN – mestské noviny. Vydáva Mesto čadca, IčO: 00 313 971. Vychádza raz mesačne. Redakčná rada: Petra Ďuranová (predsedníčka), Marián kráľ, 
Peter lariš, katarína Šulganová, Ľubica kullová. Foto: archív Mesta čadca, ak nie je uvedené inak. 

sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Námestie slobody 30, 022 01 čadca. 
kontakt: 041/430 22 19, 430 22 44, email: cadcan@mestocadca.sk, www.mestocadca.sk. 

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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NENECHAJTE SI UJSŤ

Osobnosťami Kysúc 2021 
sa stali P. Bytčanek, I. 
Kamenišťák, P. Petráš, J. 
Stráňavský a  A. Vahančík

Mesto Čadca pripravilo v spo-
lupráci  s  Domom kultúr y 
v  Čadci a  Kysuckou kultúrnou 
nadáciou pre priaznivcov krás-
nej hudby slávnostný koncert 
Kysuckého komorného orches-
tra spojený s odovzdávaním oce-
není a čestných titulov Osobnosť 
Kysúc za rok 2021. Koncert sa 
mal pôvodne uskutočniť v janu-
ári ako novoročný, no vzhľadom 
na prísne protipandemické 
opatrenia bol preložený na 14. 
máj 2022. V  rámci koncertu 
sa popri orchestri predstavili 
sólistky – sopranistky – Eva 
Nováková a  Michaela Kubište-
lová. Dirigentskú taktovku si 
v dokonalej symbióze vzájomne 
podávali dirigenti Karol Kevický 
a  jeho taliansky kolega Enrico 
Volpe. Úvodný ceremoniál odo-

vzdávania ocenení i  jednotlivé 
hudobné skladby, ktoré zazneli 
počas slávnostného večera, sa 
niesli v  mimoriadne príjemnej 
a priateľskej atmosfére. Prítom-
né publikum ocenilo vynikajúce 
výkony umelcov niekoľkonásob-
ným potleskom. Podobne priaz-

nivo a s uznaním prijali diváci 
aj predstavovanie jednotlivých 
osobností. Ocenenia odovzdali 
podpredseda Správnej rady Ky-
suckej kultúrnej nadácie MUDr. 
Stanislav Mizera a  primátor 
Čadce Ing. Milan Gura. Osob-
nosťami Kysúc za rok 2021 sa 

stali: Pavel Petráš – za úspešnú 
a vytrvalú reprezentáciu stolno-
tenisového športu na Slovensku 
a  prípravu nádejných stolných 
tenistov, Ing. Igor Kamenišťák 
– za dlhoročné hospodárske 
prínosy do textilného priemyslu 
na Kysuciach a uchovávanie tra-
dičnej výroby v regióne, Jaroslav 
Stráňavský – za uchovávanie  
hudobných prejavov Kysúc a od-
bornú lektorskú pomoc jeho 
aktívnym nositeľom, Mgr. Peter 
Bytčanek – za  štyridsaťročné 
pôsobenie v oblasti hudobnej 
výchovy a vytrvalú odbornú 
a organizačnú prácu s nadanými 
deťmi a  MUDr. Alojz Vahan-
čík – za významné výsledky vo 
výskume, pedagogickej činnosti 
a  praktickej medicíne v  oblasti 
klinickej hematológie. Všetkým 
oceneným srdečne blahoželáme 
a želáme veľa šťastia a úspechov 
v ďalšom živote.

Foto: Michal Lašut
(at)

Uctili sme si obete pandémie

Pozývame vás na hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA

V minulom roku sme 
zaznamenali správy 
z rôznych miest Sloven-
ska o výsadbe spomien-
kových líp obetiam Co-
vidu-19, ktorú iniciovalo 
občianske združenie 
Skutočné obete. 

Združuje priamych prí-
buzných a  priateľov tých, 
ktorých o  život pripravilo 
ochorenie Covid-19. Inici-
átorky združenia oslovili 
v  letných mesiacoch pred-
staviteľov slovenských 
miest a  obcí s  myšlienkou 
výsadby jedinečných spo-
mienkových líp – ako sym-
bolov života a  zdravia, aby 
dýchali po celé nasledujúce 
desaťročia namiesto tých, 
ktorí nás predčasne opus-
tili. Lipu si vybrali najmä 
preto, že je považovaná za 
náš národný strom, dožíva 
sa a dorastá do nádherných 
rozmerov, jej listy majú tvar 
srdca a najmä – lieči dýcha-
cie cesty a pľúca, ktoré covid 
zabíja.  Do tohto jedineč-
ného projektu vytvorenia 
živých pietnych miest sa 
zapojilo aj naše mesto. V no-
vembri minulého roku boli 
vysadené tri lipy – dve v par-
ku v aleji pri rieke Kysuci a 

jedna v  areáli Kysuckej ne-
mocnice. 

9. mája 2022 sa v  parku 
pri Kysuci konalo za účas-
ti primátora  Čadce Milana 
Guru, riaditeľa Kysuckej ne-
mocnice Martina Šenfelda, 
primára interného oddele-
nia Vladimíra Lariša, pred-
sedníčky OZ Skutočné obete 
Lenky  Strakovej a  ďalších 
pozvaných hostí a verejnosti 
spomienkové stretnutie pri 
jednej z týchto líp. Uctili sme 
si pamiatku obetí pandémie 
a  poďakovali všetkým leká-
rom, zdravotníkom a  dobro-
voľníkom za ich pracovné na-
sadenie, obetavosť a pomoc. 

Jedným z  najdôležitejších 
cieľov občianskeho zdru-
ženia Skutočné obete je aj 
vybudovanie dôstojného 
pietneho miesta na Sloven-
sku – centrálneho národné-
ho pamätníka obetiam tohto 
ochorenia. Prispieť naň môže 
každý z nás. Viac informácií 
o  tomto zmysluplnom pro-
jekte, ako aj o ostatných uži-
točných aktivitách združe-
nia, ktoré adresne pomáha 
rodinám a  priateľom obetí 
pandémie, nájdete na www.
skutocneobete.sk.

Foto: Lenka Kapustová
(at)

Priaznivcov krásnej hud-
by srdečne pozývame na 
jedinečný koncert v rámci 
4. ročníka hudobného 
festivalu PRO MUSICA 
NOSTRA Thursoviensi, 
ktorý sa uskutoční 17. 
júna 2022 o 19.00 hod. 
v kostole sv. Bartolomeja 
v Čadci. 

Predstavia sa vynikajúci slo-
venskí umelci – klavirista Ma-
rián Lapšanský, sólistky Eva 
Garajová (mezzosoprán), Mária 

Tajtáková (soprán) a  Gustáv 
Beláček (basbarytón). V  origi-
nálnom prevedení zaznejú jedi-
nečné diela Antonína Dvořáka. 
Vstup je voľný. Garantom kon-
certu  je Mesto Čadca, Hudobné 
centrum Bratislava a  OZ Naša 
kultúra.

Festival sa koná v  dňoch 10. 
– 18. júna 2022. Koncerty sa 
okrem Čadce uskutočnia v Ky-
suckom Novom Meste, Žiline 
– Trnovom, Gbeľanoch, Bytči, 
Rajci, Budatíne a Orlovej. 

 (aš)

Na snímke sprava P. Bytčanek, M. Gura a S. Mizera.

Kysucký komorný orchester, v popredí Eva Nováková a dirigent Karol Kevický.

29. máj 2022 o 15.00 hod., Dom kultúry

KYSUCE MAJÚ TALENT
 finále populárnej 

zábavno-súťanej show.

30. máj 2022 o 14.00 hod., Matičné námestie

22. PREHLIADKA KYSUCKÝCH 
MAŽORETIEK

o 13.30 hod. – sprievod mažoretiek centrom mesta.


