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Začala sa dlho očakávaná rekonštrukcia
budovy mestského úradu
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 zníženie energetickej náročnosti budovy
mestského úradu už v roku 2015. A

po všetkých – možných a nemožných
– administratívnych úkonoch a byrokracie okolo eurofondov, môžeme
začať práce realizovať. Pôjde o náročnú
rekonštrukciu, nakoľko sa bude realizovať za plnej prevádzky budovy MsÚ
a v rušnom centre mesta. Rekonštrukciou dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností konštrukcií, a to
zateplením obvodového plášťa, rekonštrukciou strechy budovy, výmenou
presklených otvorových konštrukcií. Aj
touto cestou chcem požiadať občanov
a návštevníkov mesta o trpezlivosť a
porozumenie pri vybavovaní úradných
záležitostí.“
(r)

Zápis detí do materských škôl
Mesto Čadca v zmysle § 59 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 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 vzdelávanie prijíma na základe žiadosti
zákonného zástupcu alebo zástupcu

zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi
materskej školy spolu s potvrdením 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)

NEPREHLIADNIITE!

Oznam o jarnej deratizácii
Mesto Čadca v zmysle zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia zabezpečuje
jarnú deratizáciu priestranstiev verejnej zelene na území mesta Čadca v termíne od 25. apríla do 13. mája 2022.
Upozorňujeme majiteľov domácich a
spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich
pohybu na verejných priestranstvách a
zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami. 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, užívateľov 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 zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych
škodcov deratizáciou svojich objektov,
ich okolia a prípojok kanalizácie pred
objektmi.
(r)

Jarný zber odpadov zo záhrad a parkov
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.mesiarkin@mestocadca.sk, jana.gavlakova@
mestocadca.sk alebo osobne na MsÚ,
II. poschodie, kanc. č. 201. V rámci 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 pracovníkom MsÚ, bude odpad v deň
vývozu (nie skôr) pripravený v kompostovateľných vreciach (možné
zakúpiť na MsÚ) pri zbernej nádobe
pôvodcu odpadu. Odpad nesmie
obsahovať mäso, zvyšky jedla, potraviny, 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)
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Blahoželáme Eve Matysovej
a divadelníkom zo súboru EVA k úspechu
30. apríla sa zatvorili brány 54. ročníka Palárikovej Rakovej. Medzi súťažiacimi divadelnými kolektívmi bol aj
náš Detský a mládežnícky divadelný
súbor EVA, ktorý dlhodobo pracuje
pod vedením pani Evy Matysovej.
Mladí divadelníci si na doskách znamenajúcich svet počínali veľmi dobre
a za svoje emotívne autorské predstavenie 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 Paschová-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 úspešnú reprezentáciu nášho mesta.(at)

Pozývame vás na slávnostný koncert Kysuckého komorného
orchestra a odovzdávanie ocenení Osobnosť Kysúc 2021
Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
a Kysucká kultúrna nadácia srdečne
pozývajú priaznivcov krásnej hudby na slávnostný koncert spojený
s odovzdávaním ocenenia a čestného 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 komorný 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 pokladnici Domu kultúry v Čadci.

Pripravujeme hudobný festival
PRO MUSICA NOSTRA
Priaznivcov krásnej hudby pozývame na jedinečný koncert v rámci
4. ročníka hudobného festivalu PRO
MUSICA NOSTRA, ktorý sa uskutoční 17. júna 2022 o 19.00 hod.
v kostole sv. Bartolomeja. Predstavia
sa vynikajúci slovenskí umelci – klavirista Marián Lapšanský, sólistky
Eva Garajová (mezzosoprán), Mária
Tajtáková (soprán) a Gustáv Beláček
(basbaryton). Vstup je voľný. Garantom koncertu je Mesto Čadca,
Hudobné centrum Bratislava a OZ
Naša kultúra.
(at)

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.

EV 3319/09.jedenkrát
Vychádza jedenkrát
– mestské noviny. Vydáva Mesto Čadca., IČO: 00 313 971. Vychádza
mesačne.mesačne.
ČADČAN ČADČAN
Redakčná rada: Petra Ďuranová, Marián Kráľ, Peter Lariš, Katarína Šulganová, Ľubica Kullová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.
Kontakt: 041/430 22 44, e-mail: cadcan@mestocadca.sk, www.mestocadca.sk. Foto: archív Mesta Čadca (ak nie je uvedené inak).
Grafické spracovanie a tlač: Tlačové
KYSUCE. EV 3319/09.
Petit Press,konzorcium
a.s., IČO: 35790253

TP21311011

MY kYsucké NOVINY / číslO 16

10

mestské noviny

ČADČAN
ČADČAN

www.mestocadca.sk 5/2022
5/2018
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HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Ďalšie informácie: GAlMM, s.r.o., www.galmm.sk
sEOYON E-HWA Automotive slovakia, s.r.o.,
www.sk.seoyoneh.sk

Komisárka pre osoby so zdravotným
postihnutím navštívila Čadcu
Osoby so zdravotným
postihnutím majú možnosť pri ochrane svojich
práv obrátiť sa na špecializovaný úrad. Sídli
v Bratislave a vedie ho
JUDr. Zuzana Stavrovská (na snímke druhá
zľava), ktorá v rámci
výjazdov po Slovenskej
republike prišla predstaviť prácu svojho tímu aj
do mesta Čadca.

Komisárka sa stretla s primátorom a riaditeľmi, predsedami a zástupcami spoločností a organizácií, ktorí v rámci
svojej práce prichádzajú do
kontaktu s osobami so zdravotným postihnutím.
Ing. Milan Gura: „Zúfalé
rodiny na Slovensku, ktoré
majú ťažko choré dieťa alebo
dospelého, sú často vystavené arogancii úradnej moci.
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Kysucký komorný orchester, v popredí Eva Nováková a dirigent Karol Kevický.

Májový koncert KKO pod taktovkou
K. Kevického a E. Volpeho
ným postihnutím a ich podporu. Program tímu komisárky bol obohatený o návštevu
Viacúčelového zariadenia pre
seniorov v Čadci, ktorého zriaďovateľom je Mesto Čadca a
Centrum sociálnych služieb
Žarec. V Dome kultúry v Čadci sa stretli s členmi Základnej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých v
Čadci a so zástupcami občianskeho združenia Stružielka.
Čas si vyhradila komisárka aj
pre verejnosť, mohli sa s ňou
osobne stretnúť aj občania a
využiť individuálne konzultácie a právne poradenstvo.

Za Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím
sa na výjazdovom dni komisárky zúčastnili: JUDr. Zuzana
Stavrovská a jej kolegyne Mgr.
Eva Megová, PhDr. Iveta Franzenová a JUDr. Eva Chrančoková.

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, nemusíte svoj boj prehrať. Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím posudzuje

POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT
Na snímke sprava P. Bytčanek, M. Gura a S. Mizera.
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violončelo) a popredný sólista Filip Jaro (kontrabas). Veríme, že umelci, ktorí sú dobre
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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)

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
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2021 sa
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

Pozývame vás na hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA
NENECHAJTE SI UJSŤ
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.
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