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Jedinečná
vôňa aPRIMÁTOROVI
chuť čadčianskeho
OTÁZKA
Prevádzková doba
Pán
primátor,
kedynavždy
začína sympóziu.
chleba
bude
spojená
sezóna na našom mest- sa nemení. Taktiež sa nám
podarilo udržať výšku vstupskom
kúpalisku?
Taktiež by
smamenom
Jozefa
Klieštika
zaujímalo či nezdražie ného na minuloročnej úrovvstupné?

Kúpalisko prešlo istými zmenami. Vybudovali sme detské
ihrisko, workoutové ihrisko,
osadili sme pingpongový
stôl a nainštalovali sme sochy, ktoré boli vytvorené na
minuloročnom rezbárskom

ni. Tento rok začneme sezónu v sobotu 2. júna. Verím,
že nám počasie bude priať.
A zaželajme si navzájom, aby
tohtoročná sezóna bola minimálne taká úspešná, ako
tá minulá. Teším na spoločné stretnutia v tomto našom
krásnom areáli.

V priemyselnom parku
rastú nové závody
zostáva z výroby plastových
komponentov do rôznych
častí automobilov, sa začínovaný
(Kysucké
pekárne
najú
zaujímať
o zamestnana cukrárne,
do r. 1994,
resp.
cov
do budovaných
závodov.
zmenilČadca
majiteľa
či obchodMesto
prichádza
s ponú značku).
V súčasnosti
mocou
ako sa nakontaktovať
je spoločnosť
známa ktorí
pod
na
nových investorov,
názvomaKysucké
pekárne,
vstúpili
výrazne ovplyvnia
a. s.,zamestnanosti
výrobca pekárskych
trh
v meste a
cukrárskych
výrobkov pod
v
regióne Kysúc.
(r)
obchodnou značkou Vilija.
Počas svojej dlhodobej kvaV pamäti nám navždy litnej manažérskej práce si
zostane ako mimoriadne J. Klieštik získal mimoriaduznanie
a úctu,
zaslúžil
schopný a Mestského
obetavý manaPodateľňa
úradune
v čadci
ponúka
prvý
konsa
o
vybudovanie
kvalitnej
žér,
vzdelaný
odborník,
takt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti o
múdry, priateľský a láskavý značky na slovenskom trzamestnanie
do oboch
spoločností.
hu, o rozvoj a zavádzanie
človek, ktorý bol
popri svoV priemyselnom parku v
Čadci môže do konca roka
nájsť zamestnanie takmer
500
ľudí. Spoločnosť
Galmm,
V
uplynulých
dňoch
s.r.o.zastihla
Ružomberok
zameraná
nás
smutná
na povrchovú
úpravu kovov
správa.
2. augusta
2021
a na pokovovanie
materiáspomedzi
nás navždy
lov a spoločnosť
SEOYON Eodišiel
bývalý dlhoroč-HWA
Automotive
Slovakia,
ný
generálny
riaditeľ
s.r.o. Považskápekární,
Bystrica, ktoKysuckých
rejs.
prevažná
výroby poa.
v Čadcičasť
pán
Mgr. Jozef Klieštik.

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

jej práci zanietený aj pre nových progresívnych
Ďalšie
GAlMM,
s.r.o., www.galmm.sk
a marketingu,
mnohé informácie:
spoločenské,
kul- technológií
o podporu
zamestnanosti a
túrne
a E-HWA
športové
aktivity. slovakia,
sEOYON
Automotive
s.r.o.,
Veľmi
aktívne a dlhodobo vzdelávanie pracovníkov a
www.sk.seoyoneh.sk
ich zo svojho riaditeľského najmä o spokojnosť zákazpostu nezištne podporo- níkov. Spoločnosť pod jeho
val. Naše mesto tak stráca vedením šírila dobré meno
ďalšiu váženú a uznávanú Čadce a regiónu Kysúc.
Za svoju prácu získal
osobnosť, ktorá sa výrazne
podieľala na jeho rozvoji mnohé rezortné vyznamea napredovaní v hospo- nania a ocenenia. K najcendárskej oblasti i v oblasti nejším patrila Zlatá medaipodpory a skvalitňovaní la Ministerstva pôdohoszamestnanosti a verejného podárstva SR za dlhoročnú
a úspešnú prácu v oblasti
života.
Mgr. Jozef Klieštik sa na- potravinárstva so zamerarodil 19. novembra 1949 v ním na pekárenský prieČadci. Vyučil sa za elektro- mysel (2016).
V roku 2013 mu bola udemontéra v Ostrave (1968),
neskôr absolvoval Strednú lená Cena primátora mesta
priemyselnú školu elektro- Čadca ako vyjadrenie úcty
technickú (1976). Vzdelanie a vďaky za viac ako 20-ročsi doplnil aj pomaturitným nú vysoko profesionálnu
vysokoškolským štúdiom riadiacu prácu v oblasti
(1985). Pracovne pôsobil potravinárstva, za rozvoj
v Rušňovom depe v Žiline hospodárstva a zamest(1970 – 1979) ako revízny nanosti v Čadci i regióne
technik lokomotív. Od ro- Kysúc, za aktívnu podporu
ku 1979 pracoval v oblasti kultúrnych a športových
potravinárstva - v Stredo- aktivít organizovaných na
slovenských pekárňach a pôde mesta a jeho pozitívcukrárňach (SPC) v Čadci, ne zviditeľňovanie v rámci
v rokoch 1979 – 1984 ako Slovenska.
Kysucká kultúrna nadámechanik – energetik, od
roku 1984 ako vedúci tech- cia Bratislava ocenila celonického úseku. V roku 1991 životné dielo Jozefa Kliešbol menovaný do funkcie tika v oblasti hospodárstva
riaditeľa čadčianskeho zá- udelením čestného titulu
vodu SPC, štátny podnik Osobnosť Kysúc za rok 2016.
Banská Bystrica. Funkciu S Jozefom Klieštikom sme
riaditeľa zastával aj násled- sa rozlúčili 7. augusta 2021.
ne, keď bol podnik preme- Česť jeho pamiatke!

Komisárka pre
osoby Remišová
so zdravotným
Vicepremiérka
Veronika
v Čadci
postihnutím navštívila Čadcu
V piatok 13. augusta 2021
navštívila naše mesto
vicepremiérka Veronika
Remišová. Pracovné
stretnutie
sa nieslo vo
Osoby so zdravotným
veľmi
konštruktívnej
atpostihnutím
majú možmosfére.
nosť pri ochrane svojich
práv obrátiť sa na špecializovaný
úrad.
Pani Remišová
si Sídli
zo záujv
Bratislave
a vedie
ho
mom
vypočula
naše skúseJUDr.
Stavrovnosti a Zuzana
problémy,
ktoré nám
ská
(na snímke
druhá
vznikajú
pri čerpaní
eurofondov. Smektorá
radi, že
sa v posledzľava),
v rámci
nom období
postupne
výjazdov
po darí
Slovenskej
republike prišla predstaviť prácu svojho tímu aj
do mesta Čadca.

odbúravať administratívnu
náročnosť. Debata sa viedla aj
okolo asi najväčšieho problému, a to o verejnom obstarávaní. Vicepremiérka ozrejmila aké sú plány do blízkej budúcnosti a prisľúbila nášmu
mestu svoju osobnú pomoc,
ako aj pomoc jej najbližšieho
pracovného tímu. Na záver
pracovného stretnutia si bola
osobne pozrieť projekt Srdce
pre Kyčerku, ktorý sa jej veľmi
páčil.
(r)

Pozývame vás na Bartolomejský kultúrny týždeň

Komisárkana
sasúčasnú
stretla s priVzhľadom
mátorom a riaditeľmi,
predseepidemiologickú
situáciu
dami
a zástupcami
spoločnosa
preventívne
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tí aani
organizácií,
rámci
sa
v tomtoktorí
rokuvnesvojej prácenajmasovejšie
prichádzajú do
uskutoční
kontaktu s mesta
osobami– Bartoso zdrapodujatie
votným postihnutím.
lomejský
hodový jarmok.
Ing. Milan Gura: „Zúfalé
rodiny
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ktoré
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že mnohí Čadčamajúi návštevníci
ťažko choré dieťa
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budú alebo
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vystavemaní,
no v tomto
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a situné arogancii
moci.
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Mnohí
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záujme
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ktorá by
bezpečnosti
mohla zmierniť
ich utrpenie.
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veľkého
Som preto
rád,neže
rozsahu
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v tomto roku
práve do Čadce zavítala komiuskutočniť.
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nielenČadsvoj
V rámci
cyklu podujatí
úrad, ale ajkultúrneho
ich aktivity,
ktoré
čianskeho
leta
popomáhajú
zvíťaziť
nad byronúkame
našim
spoluobčanom
ikraciou.“
návštevníkom nášho mesta
V rámci prezentácie
sa nákokomornejší
program pod
misárka
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kultúrny
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o špecifickom
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jej funkcie
a funkcie
2021.
Počas
celého týždňa
sa
zriadeného
činpodvečer
v úradu.
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je aj mesto
divadelnú
komédiu
v podaní
ktoré sa od
počiatku
veľmi
protagonistov
DIVADLA
COMaktívne zapojilo
do organiMEDIA
Poprad (26.V8.),
ktorí sú
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premenia
na miesta, ktoré návštevní-

Po stopách pradiarenského remesla zaujímavý program. Počas oboch dní bude na Palárikovej ulici umiestnený stánok,
v ktorom sa bude TRC prezentovať kreatívnymi textilnými
inštaláciami a interaktívnymi
nástrojmi na tvorbu.
Za Úrad komisára pre osoby
ným postihnutím a ich podporu. Program tímu komisár- so zdravotným postihnutím
ky bol obohatený o návštevu sa na výjazdovom dni komiViacúčelového zariadenia pre sárky zúčastnili: JUDr. Zuzana
seniorov v Čadci, ktorého zria- Stavrovská a jej kolegyne Mgr.
ďovateľom je Mesto Čadca a Eva Megová, PhDr. Iveta FranCentrum sociálnych služieb zenová a JUDr. Eva ChrančoŽarec. V Dome kultúry v Čad- ková.
ci sa stretli s členmi Základnej organizácie Slovenského U koho sa môže občan
zväzu telesne
postihnutých
v muži
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plačú.pomoci? Obráťte
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ľudové piesneNA
a hudba
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Leto je aj čas na prehliadku
výstav
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Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
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