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OTÁZKA
PRIMÁTOROVI
Mestský
úrad
v Čadci
Pán primátor, kedy začína sympóziu. Prevádzková doba
pracuje
za prísnych
opatrení
Taktiež sa nám
sezóna
na našom
mest- sa nemení.

skom kúpalisku? Taktiež by
Mestský
úrad včiČadci
zaviema zaujímalo
nezdražie
dol
od 12. 10. 2020 sprísnené
vstupné?
opatrenia:

meranie
telesnej
Kúpalisko
prešlo
istýmiteplozmety
všetkým
osobám,
ktoré
nami.
Vybudovali
sme detské
vstupujú
do budovyihrisko,
úradu
ihrisko, workoutové
(zamestnancom
aj návštevosadili sme pingpongový
níkom)
stôl a nainštalovali sme so
rúškonav
chy,povinnosť
ktoré bolinosiť
vytvorené
priestoroch
úradu
(platí pre
minuloročnom
rezbárskom
zamestnancov aj návštevníkov)
 dodržiavanie bezpečných
rozostupov počas čakania na
vybavenie
 pravidelná a dôsledná dezinfekcia
rúk
V priemyselnom
parku v

pracovisko
prvého
kontakČadci
môže do
konca
roka
tu
v budove
Mestskéhotakmer
úradu
nájsť
zamestnanie
pracuje
obmedzenom
reži500 ľudí.vSpoločnosť
Galmm,
me,
do úradovne
koors.r.o.vstup
Ružomberok
zameraná
dinuje
pracovník
Mestskej
na povrchovú
úpravu
kovov
polície
Čadca, maximálny
poa na pokovovanie
materiáčet
v danom
priestolov klientov
a spoločnosť
SEOYON
Ere
podlieha
opatreniam
ako
-HWA
Automotive
Slovakia,
všetky
prevádzky
– na 15ktom2
s.r.o. Považská
Bystrica,
rej prevažná
časť výroby pojeden
klient. Maximálny
čet klientov v úradovni je 8.

podarilo udržať výšku vstupného
na minuloročnej
úrovOdporúčame
občanom,
aby
ni.
Tento rokúradom
začneme
sezós Mestským
v Čadci
nu
v sobotu 2. júna.
komunikovali
najmäVerím,
teleže
nám resp.
počasie
bude priať.
fonicky,
elektronicky.
A zaželajme si navzájom, aby
tohtoročná
sezóna bola miDôležité kontakty:
nimálne
taká
úspešná,
ako
 Oddelenie
výstavby,
územtá
minulá.
Tešímstavebného
na spoločného
plánovania,
né
stretnutia
v tomto430
našom
poriadku
a dopravy:
22 31
krásnom
areáli.
 Oddelenie
školstva, kultúry, mládeže a športu: 430 22
77 (školstvo),430 22 44 (kultúra)
 Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva: 430 22 70
 Oddelenie sociálnej starostzostávazdravia,
z výroby
plastových
livosti,
bývania
a podkomponentov
do 430
rôznych
nikateľskej
činnosti:
22 15
častí
automobilov,
sa začí
Oddelenie
správy miestnych
najúazaujímať
zamestnandaní
poplatkov:o 430
22 84
covHrobové
do budovaných
závodov.

miesta: 430
22 95
Mesto Čadca
prichádza
Trvalý
pobyt:
430 22 81 s pomocou
ako430
sa nakontaktovať

Matrika:
22 82
na nových investorov, ktorí
vstúpili
a výrazne
ovplyvnia
Ďalšie
kontakty
a informácie
trh zamestnanosti
v meste a
nájdete
na www.mestocadca.
v regióne
Kysúc.
sk.
Ďakujeme
za porozume(r)
nie.

V priemyselnom parku
rastú nové závody

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Naša výzva: Pomôžme
Podateľňa Mestského úradu v čadci ponúka prvý konosamelo
žijúcim
takt/zberné
miesto,
kde môžete seniorom!
nechať svoje žiadosti o

zamestnanie
do oboch spoločností.
Ako
postupovať?
ĎalšieČadca
informácie:
GAlMM, s.r.o., www.galmm.sk
Mesto
zriadilo
e-mailovú
ad-Automotive slovakia, s.r.o.,
sEOYON
E-HWA
resu
osamelysewww.sk.seoyoneh.sk
nior@mestocadca.sk a telefónne
číslo +421 948 481
913.
Kontakty sú určené len pre tých,
ktorí majú 65 rokov a viac,sú slabí,
imobilní, osamelí a odkázaní na
pomoc druhých.
Na výzvu mesta
môže zareagovať
aj okolie, susedia
alebo rodinní príslušníci. Potrebné
je zadať všetky informácie Seniorom v Čadci slúži
– meno, adresu, telefonický špeciálna telefónnej linka
kontakt a požiadavku. ZaMesto Čadca zriadilo pre
mestnanci Mestského úradu svojich občanov telefonickú
v Čadci spracúvajú všetky linku, na ktorej získajú inforpožiadavky počas pracov- mácie o preventívnych opatných dní v čase od 8.00 hod. reniach mesta v súvislosti so
do 12.00 hod. Váš odkaz za- šírením nového koronavíruznamenáme a hneď ako to su. „Linka má slúžiť predobude možné, bezodkladne všetkým starším občanom,
kontaktujeme vás alebo va- ktorí nemajú bezprostredný
mi navrhnutú osobu na zák- prístup k informáciám zo
lade zadaných údajov. „Uve- spravodajských internetodomujeme si, že seniori sú vých portálov“, dodal primánajviac ohrozenou skupinou tor mesta.
nielen čo sa týka vírusu, ale
Infolinka +421 948 481 913
aj rôznych podvodníkov. Se- bude pre Čadčanov fungovať
nior, ktorý o službu požiada, v čase od 8.00 do 12.00 h a k
bude presne vedieť, kto má dispozícii bude až do odvoprísť a pred príchodom bude lania. S otázkami sa na úrad
kontaktovaný, aby nedošlo môžu občania obrátiť aj prosk prípadnému zneužitiu,” tredníctvom e-mailu osameuviedol primátor.
lysenior@mestocadca.sk. (r)

Komisárka
pre osoby
so zdravotným
Poslanci
schválili
pôžičku
od štátu
na
pokrytie strát
v časeČadcu
pandémie
postihnutím
navštívila
Osoby soako
zdravotným
Rovnako
mnohé dopostihnutím
majúamožmácnosti,
aj mestá
obce
nosť
pri ochrane
svojich
sa
musia
vysporiadať
so
práv obrátiť
sa na
špestratou
financií,
ktorá
mecializovaný
úrad.
Sídli
ní
ich rozpočty
na tento
v Bratislave a vedie ho
rok.
JUDr. Zuzana Stavrovská
(na štát
snímke
druhá
Keďže
vybral
menej na
zľava),
v rámci
daniach ktorá
z príjmu
fyzických
výjazdov
Slovenskej
osôb, menejpofinancií
prerozrepublike
prišla predstadelil samosprávam
vo forme
viť
prácu svojho
tímu aj
podielových
daní. Samosprávy
do
Čadca.
tak mesta
prišli o značnú
časť svojich

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
Na
základe
rozhodnutia
dospelého,
súSR
často
vystaveÚradu
vlády
zo dňa
22.
né 2020
arogancii
úradnej
moci.
10.
sú v Dome
kultúry
Mnohí
sa márne
domáhav
Čadci zrušené
do odvolajú pomoci
štátu, ktorá
nia
všetky od
kultúrne
a spo-by
mohla zmierniť
ich utrpenie.
ločenské
podujatia
a Dom
Som preto
nesmierne
rád, že
kultúry
je od
24. 10. 2020
práve do Čadce zavítala komiuzatvorený.
sárka a predstavila nielen svoj
úrad,
ale aj ichjeaktivity,
ktoré
Zatvorená
aj pokladňa.
pomáhajú za
zvíťaziť
nad
byroVstupenky
zrušené
podujakraciou.“
tia
môžete vrátiť po opätovnom
V rámcipokladne.
prezentácie
sa ko-o
otvorení
Oznam
misárka venovala
ktootvorení
pokladne témam,
bude zverejré pojednávali
špecifickom
nený
na webovejostránke
a facevýkonedomu
jej funkcie
booku
kultúryaafunkcie
formou
zriadeného
úradu. Náplň
činsms
správ občanom
zaregistroností savvýznamne
podieľa
na
vaným
sms službe Mesta
Čadochrane
osôb so zdravotca.
Bližšiepráv
informácie:
041/432
21 21,0905 602 783.

kľúčových príjmov. Pre koronavírus mesto prišlo o nemalé
finančné prostriedky. Zo strany
štátu teraz prichádza pre samosprávy kompenzácia výpadkov
príjmov v dôsledku pandémie.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Čadci odsúhlasili na
svojom októbrovom zasadnutí
návratnú finančnú výpomoc
z Ministerstva financií SR. Ing.
Milan Gura: „Vláda ponúka
samosprávam mechanizmus

pomoci formou bezúročnej pôžičky, pričom stanovila dva limity – maximálnu možnú výšku finančnej pomoci a časový
rámec jej čerpania.Suma 563 tis
eur sa rovná sume,o ktorú,podľa prognózy ministerstva, prišlo mesto v dôsledku výpadku
dane z príjmov fyzických osôb.
Chcem poďakovať poslancom,
ktorí podporili tento návrh.
Som si vedomý, že nehovoríme
o žiadnom dare pre mesto, ale

o úvere – hoci bezúročnom. No
je možné, že táto návratná finančná výpomoc bude v budúcnosti zmenená na nenávratný
grant. Tieto financie chceme
použiť na investície a na zveľadenie mesta: opravy miestnych
komunikácií a chodníkov,nový
parkovací systém, záchytné
parkovisko na sídlisku Žarec a
nové autobusové čakárne v prímestských častiach, ktoré už
roky volajú po obnove.“
(r)

Do odvolania sú zrušené všetky
kultúrne a spoločenské podujatia

Galéria Čadca aj
informačné centrum sú
dočasne zatvorené

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

dodržiavanie práv hendikepovaných ľudí, a to na základe
podnetov aj z vlastnej iniciatívy.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 postihnutím, Račianska 153, 831
54 Bratislava, tel.: 02/20 42 03
01, e-mail: sekretariat@komisar.sk.Viac informácií nájdete
aj na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.
(r)

POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT

Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
Galéria Čadca sprístupnila vo
svojich priestoroch 7. októbra
2020
jedinečnú výstavuhudobz tvorMedzinárodný
by
slovenského
ný významného
festival PRO
MUSICA
umelca
– sochára
BachoNOSTRA,
ktorý saOta
uskutočríka.
rámci
výstavy
v Čadci
ní 17.V– 24.
6. 2018
v Žilinskom
prezentuje
autor z28myšlienky
svojich orikraji, vznikol
ginálnych
sôch, ktorétradíciu
vytvoril
založiť dlhodobú
v
období posledných
rokov.
prezentácie
klasickej10hudby
na špičkovej interpretačnej
úrovni s medzinárodnou
účasťou a zároveň predstaviť
publiku vybrané historické
pamiatky regiónu ako netradičné Čadca
koncertné
priestory.
Mesto
spravuje
na
Garantmi
festivalu
sú Husvojom
území
14 detských
dobné vcentrum
Bratislava
ihrísk,
dôsledku
pandé- a
občianske
združenie
mie
zostávajú
všetkyCultura
aj
nostra. Organizujú
naďalej
zatvorené.ho v spolupráci s vybranými mestami
a obcamizodpovední!
v danom kraji. JedBuďme
ným
z nich
je ajdetské
mestoihriská
Čadca,
Mesto
Čadca
ktoré sa od
počiatku
veľmi
neotvorí,
dôvodom
sú prísne
aktívne zapojilo
do organihygienické
nariadenia
proti
zácie festivalu.
V priebehu
šíreniu
koronavírusu,
ktoré
ôsmich
dní sa Čadca,
Gbeľany,
pred
opätovným
otvorením
Kotešová,ihrísk
Orlové,
Rajec,
Trnodetských
určil
Úrad
vevé, Budatín
a Bytča premenia
rejného
zdravotníctva
SR. „Ide
na miesta,
ktoré návštevnínapríklad
o povinnosť
správcu

Veríme,že aj táto,v poradí už 34.
výstava, potešila priaznivcov
výtvarného umenia a ponúkla im možnosť duchovného
zážitku. Galéria Čadca je od 25.

bastian Bach, Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Robert Schumann
i. zaznejú
októbra
v dôsledkuasúčasných
aj diela významných
slovenprísnych
opatrení zatvorená,
ských
a českých
autorov –opäJáno
dúfame,
že po uvoľnení
na Levoslava
Bellu,brány.
Johanna
tovne
otvorí svoje
Do
Sigismunda
Kussera,
galérie
môžete
dovtedyAntonínazrieť
na Dvořáka, Bedřicha Smetanu a ď. Na festivale vystúpia
poprední umelci domácej i
zahraničnej hudobnej scény – Slovenský komorný orchester ihriská
& Dalibor
Karvay,
Detské
prejdú
Muchovo kvarteto & Filip
obnovou
Jaro,
Štátny komorný
orchesViaceré
detské ihriská
ter
Žilina,
Gregoriana
v
Čadci
nieSchola
sú na tom
dlhodoPragensis,
Brno
Baroque
Trio,
bo
najlepšie,
preto
je nutné,
Janaprichádzalo
Sýkorová & Pavel
Svoboaby
k ich revitada a ďalší. Podujatie má veľký
lizácii.
potenciál
Správcaposkytnúť
detskýchpubliku
ihrísk
pre Čadca
oživenie
spes–priestor
Dombyt
v atýchto
trenie kultúrneho
života v
dňoch
odstráni poškodené
danomna
regióne
a prispieť
tak
prvky
detských
ihriskách.
k celkovej
propagácii
Ihriská
opäť
opáskuje ahistouzarických
miest regiónu
hornétvorí.
Zároveň
sa pripravuje
ho Považia.
Koncert
v Čadci ja
na
rozsiahlu
rekonštrukciu
na programe
jar 2021. 20. júna

V našom
meste vjegalérii.
festivaVýstava
diel O. Bachoríka
lový koncert na programe
v stredu
20. júna 2018
o 18.00
aj
prostredníctvom
videoreporhod.vktorú
kostole
sv. Bartolomeja.
táže,
nájdete
na webovej
Jedinečné
diela
J. L. Bellu a A.
stránke
mesta
www.mestocadDvořáka uvedú členovia špičca.sk.
kového slovenského telesa
(aš)
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
Hľadáme
známi nielen na slovenských
spolupracovníkov
aleAkajvás
zahraničných
pódiách
zaujíma život
v naprinesú
do aČadce
šom
meste
máte výnimočný
chuť s nami
hudobný zážitok.
spolupracovať
priSpoluorgastarostlinizátormi
koncertu
súmožno
Mesto
vosti
o detské
ihriská,
Čadca a Rímskokatolícka
farhľadáme
práve vás. Ak máte
nosť Čadca
– mesto.
Na konzáujem
a chcete
sa dozvedieť
cert jekontaktujte
vstup voľný.riaditeľa
Srdečne
viac,
vás pozývame.
Dombytu
Čadca, PhDr. Juraja
Ďalšie informácie
o 00,
konKantoríka,
tel.: 041 433 13
ecerte vdombyt.cadca@gmail.
Čadci a o festivale
-mail:
PRO .MUSICA
nájcom
Tešíme saNOSTRA
na spoluprádete na www.mestocadca.sk
cu!
a www.hc.sk.
(r)
(At)

Detské ihriská zostávajú naďalej zatvorené
ihrisko denne dezinfikovať,
zabezpečiť upratanie, vyčiskom sprostredkujú
tenie,
prehrabanie výnimočpiesku a
né hudobnépred
umenie
nielen
dezinfekciu
otvorením
či
prostredníctvom
povinnosť
aspoň razkoncertov,
týždenne
ale i vďaka
jedinečnému
vipreliať
pieskovisko
pitnou vozuálnemu
zážitku
z najkrajdou.
Žiadame
rodičov,
aby naších historických
miesto
trávenia časupamiatok
na ihrisregiónu.
Prvý ročník
kách
uprednostnili
inýfestivaspôsob
lu svojouvoľného
dramaturgiou
a výtrávenia
času s deťmi.
berom účinkujúcich
Ihriská
sú od začiatku nadväpandézujepáskou
na 100.uzatvorené.
výročie založenia
mie
TrvácČeskoslovenskej
V
nosť
„páskového“republiky.
uzavretia je
dramaturgii
preto popri
tvorvšak
na samotných
obyvatebe velikánov
ako Johann
Seľoch
sídlisk.“ dodáva
primátor.
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