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Jedinečná vôňa a chuť čadčianskeho 
chleba bude navždy spojená 
s menom Jozefa Klieštika

Vicepremiérka Veronika Remišová v Čadci

Pozývame vás na Bartolomejský kultúrny týždeň       
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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
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V piatok 13. augusta 2021 
navštívila naše mesto 
vicepremiérka Veronika 
Remišová. Pracovné 
stretnutie sa nieslo vo 
veľmi konštruktívnej at-
mosfére. 

Pani Remišová si zo záuj-
mom vypočula naše skúse-
nosti a problémy, ktoré nám 
vznikajú pri čerpaní eurofon-
dov. Sme radi, že sa v posled-
nom období darí postupne 

odbúravať administratívnu 
náročnosť. Debata sa viedla aj 
okolo asi najväčšieho problé-
mu, a to o verejnom obstará-
vaní. Vicepremiérka ozrejmi-
la aké sú plány do blízkej bu-
dúcnosti 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)

V uplynulých dňoch 
nás zastihla smutná 
správa. 2. augusta 2021 
spomedzi nás navždy 
odišiel bývalý dlhoroč-
ný generálny riaditeľ 
Kysuckých pekární, 
a. s. v Čadci pán 
Mgr. Jozef Klieštik. 

V  pamäti nám navždy 
zostane ako mimoriadne 
schopný a  obetavý mana-
žér, vzdelaný odborník, 
múdry, priateľský a láskavý 
človek, ktorý bol popri svo-
jej práci zanietený aj pre 
mnohé spoločenské, kul-
túrne a  športové aktivity. 
Veľmi aktívne a dlhodobo 
ich zo svojho riaditeľského 
postu nezištne podporo-
val. Naše mesto tak stráca 
ďalšiu váženú a  uznávanú 
osobnosť, ktorá sa výrazne 
podieľala na jeho rozvoji 
a  napredovaní v  hospo-
dárskej oblasti i  v  oblasti 
podpory a  skvalitňovaní 
zamestnanosti a verejného 
života.

Mgr. Jozef Klieštik sa na-
rodil 19. novembra 1949  v 
Čadci. Vyučil sa za elektro-
montéra v Ostrave (1968), 
neskôr absolvoval Strednú 
priemyselnú školu elektro-
technickú (1976). Vzdelanie 
si doplnil aj pomaturitným 
vysokoškolským štúdiom 
(1985). Pracovne pôsobil 
v Rušňovom depe v Žiline 
(1970 – 1979) ako revízny 
technik lokomotív. Od ro-
ku 1979 pracoval v oblasti 
potravinárstva - v Stredo-
slovenských pekárňach a 
cukrárňach (SPC) v Čadci, 
v rokoch 1979 – 1984 ako 
mechanik – energetik, od 
roku 1984 ako vedúci tech-
nického úseku. V roku 1991 
bol menovaný do funkcie 
riaditeľa čadčianskeho zá-
vodu SPC, štátny podnik 
Banská Bystrica. Funkciu 
riaditeľa zastával aj násled-
ne, keď bol podnik preme-

novaný (Kysucké pekárne 
a cukrárne, do r. 1994, resp. 
zmenil majiteľa či obchod-
nú značku). V súčasnosti 
je spoločnosť známa pod 
názvom Kysucké pekárne, 
a. s., výrobca pekárskych a 
cukrárskych výrobkov pod 
obchodnou značkou Vilija. 
Počas svojej dlhodobej kva-
litnej manažérskej práce si 
J. Klieštik získal mimoriad-
ne uznanie a úctu, zaslúžil 
sa o vybudovanie kvalitnej 
značky na slovenskom tr-
hu, o rozvoj a zavádzanie 
nových progresívnych 
technológií a marketingu, 
o podporu zamestnanosti a 
vzdelávanie pracovníkov a 
najmä o spokojnosť zákaz-
níkov. Spoločnosť pod jeho 
vedením šírila dobré meno 
Čadce a regiónu Kysúc. 

Za svoju prácu získal 
mnohé rezortné vyzname-
nania a ocenenia. K najcen-
nejším patrila Zlatá medai-
la Ministerstva pôdohos-
podárstva SR za dlhoročnú 
a  úspešnú prácu v  oblasti 
potravinárstva so zamera-
ním na pekárenský prie-
mysel (2016). 

V roku 2013 mu bola ude-
lená Cena primátora mesta 
Čadca ako vyjadrenie úcty 
a vďaky za viac ako 20-roč-
nú vysoko profesionálnu 
riadiacu prácu v oblasti 
potravinárstva, za rozvoj 
hospodárstva a zamest-
nanosti v  Čadci i  regióne 
Kysúc, za aktívnu podporu 
kultúrnych a športových 
aktivít organizovaných na 
pôde mesta a jeho pozitív-
ne  zviditeľňovanie v rámci 
Slovenska.

Kysucká kultúrna nadá-
cia Bratislava ocenila celo-
životné dielo Jozefa Klieš-
tika v oblasti hospodárstva 
udelením čestného titulu 
Osobnosť Kysúc za rok 2016. 
S  Jozefom Klieštikom sme 
sa rozlúčili 7. augusta 2021.
Česť jeho pamiatke!

Vzhľadom na súčasnú 
epidemiologickú situáciu 
a preventívne opatrenia 
sa ani v tomto roku ne-
uskutoční najmasovejšie 
podujatie mesta – Barto-
lomejský hodový jarmok. 

Chápeme, že mnohí Čadča-
nia i  návštevníci budú skla-
maní, no v tomto čase a situ-
ácii, v  ktorej sa nachádzame, 
sa mesto rozhodlo v  záujme 
bezpečnosti svojich občanov, 
podujatie takéhoto veľkého 
rozsahu ani v tomto roku ne-
uskutočniť.

V rámci cyklu podujatí Čad-
čianskeho kultúrneho leta po-
núkame našim spoluobčanom 
i  návštevníkom nášho mesta 
komornejší program pod ná-
zvom Bartolomejský kultúrny 
týždeň od 23. do 29. augusta 
2021. Počas celého týždňa sa 
podvečer v  areáli pri Palári-
kovom dome budú od 17.00 h 
konať komorné koncerty, vy-
stúpenia folkloristov, divadel-
né i  tanečné vystúpenia, ako 
aj program pre deti a mládež. 
V pondelok 23. 8. sa predstaví 
domáca vokálna skupina se-
niorov SLNEČNICE a následne 
aj hudobná skupina TYRKYS 
BAND, ktorá už tradične inter-
pretuje rôzne slovenské i čes-
ké šlágre. Úvod utorkového 
programu (24. 8.) bude patriť 
členkám tanečného zoskupe-
nia MAGIC FLASH. V  druhej 
časti večera vás pobaví hu-
dobná skupina DORA z Nitry, 
ktorá zaujme najmä svojimi 
pôsobivými rockovými verzia-
mi ľudových piesní. V stredu 
25. 8. zaznejú známe operetné 
a  muzikálové skladby v  pre-
vedení mladých slovenských 
sólistov V. BALLÁNOVEJ – sop-
rán, M. POBUDU – barytón, T. 
ONDRIAŠA – tenor, M. FARKA-
ŠOEJ – klavír.

Priaznivci divadla si nepo-
chybne nenechajú ujsť sviežu 
divadelnú komédiu v  podaní 
protagonistov DIVADLA COM-
MEDIA Poprad (26. 8.), ktorí sú 
nášmu publiku dobre známi aj 
ako laureáti niektorých uply-
nulých ročníkov festivalu Pa-

lárikova Raková.  V réžii Vlada 
Benka zahrajú divadelníci pod 
názvom KEĎ MUŽI PLAČÚ tri 
zábavné jednoaktovky z  pera 
A. P. Čechova – O  škodlivosti 
tabaku, Tragikom proti svojej 
vôli a Labutia pieseň.

Piatok 27. 8. patrí folklóru. 
Krásne ľudové piesne a hudba 
zaznejú v podaní členov domá-
ceho DFS KELČOVAN, ženské-
ho tria KYSUCKÉ VRCHÁRKY 
a známej ľudovej hudby CAP-
KOVCI zo Skalitého.

V  sobotu 28. augusta je na 
programe DEŇ PRE RODINY 
S  DEŤMI plný rôznych zá-
bavných hier, súťaží a  atrak-
tívnych pohybových aktivít. 
Jeho garantom je Centrum 
voľného času v Čadci. Nedeľný 
podvečer (29. 8.) bude patriť 
na Kysuciach dobre známej 
a obľúbenej pop-rockovej ka-
pele VEĽKÝ DOM, ktorá sa 

nepochybne postará o  dobrú 
zábavu a uzavrie tak program 
Bartolomejského kultúrneho 
týždňa. Na všetky uvedené 
programy je vstup voľný.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: 
V  prípade veľmi nepriazni-
vého daždivého počasia sa 
jednotlivé programy usku-
točnia v  priestoroch Domu 
kultúry v Čadci.   

Prezentácia remeselných 
majstrov

Na Palárikovej ulici budú po-
čas troch dní (27. – 29. 8.) svojou 
tvorbou prezentovať aj ľudoví 
a umeleckí remeselní majstri 
z  Kysúc i  blízkych regiónov. 
Návštevníci budú mať mož-
nosť obdivovať prácu a fortieľ 
tých, ktorým učarovali prírod-
né materiály a naše tradície.

Po stopách 
pradiarenského remesla

Zaujímavosťou pre deti 
i dospelých v rámci podujatia 
bude aj prezentácia nedávno 
založeného TEXTILNÉHO RE-
MESELNÉHO CENTRA (TRC), 
ktoré sídli v  bývalom objek-
te starého závodu Slovena 
v Čadci. Jeho aktéri pripravili 
v dňoch 27. – 28. augusta 2021 
pre návštevníkov pod názvom 

Po stopách pradiarenského re-
mesla zaujímavý program. Po-
čas oboch dní bude na Palári-
kovej ulici umiestnený stánok, 
v ktorom sa bude TRC prezen-
tovať kreatívnymi textilnými 
inštaláciami a interaktívnymi 
nástrojmi na tvorbu.

Tradičný turistický pochod 
Drotárskymi chodníčkami                                              

Milovníkov prírody a  tu-
ristiky, najmä rodiny s deťmi 
pozývame na tradičný turis-
tický pochod DROTÁRSKYMI 
CHODNÍČKAMI. Pochod sa 
koná v sobotu 21. augusta 2021. 
Stretneme sa o 8.00 hod. pred 
Domom kultúry v Čadci a vy-
dáme sa spoločne spoznávať 
krásnu kysuckú prírodu. Trasa 
pochodu: Čadca, Matičné ná-
mestie – Žarec – Kýčera – Husá-
rik – Čadca, resp. skrátená tra-
sa – z Kýčery zostup do doliny 
v smere Rieka – Čadca.                                                                                                       

Leto je aj čas na prehliadku 
výstav

Galéria Čadca so sídlom v 
Mestskom dome pre vás na 
leto pripravila výstavu z tvor-
by maliara MILANA PAŠTÉKU 
zo zbierok Kysuckej galérie 
v  Oščadnici. Výstava potrvá 
do 10. septembra. V Dome kul-
túry v Čadci predstavuje svoju 
tvorbu kysucká výtvarníčka 
TATIANA SOGELOVÁ. Vstup na 
výstavy je voľný.

Garantmi a hlavnými orga-
nizátormi podujatí sú Mesto 
Čadca, Dom kultúry v  Čadci, 
Centrum voľného času v Čadci 
a Remeselné centrum v Čadci. 
Srdečne vás na všetky uvedené  
podujatia pozývame. Nezabú-
dajme pritom chrániť si svoje 
zdravie i zdravie svojich blíz-
kych. Dodržiavajme a rešpek-
tujme, prosím, aj na všetkých 
kultúrnych a športových pod-
ujatiach, pokyny organizáto-
rov a aktuálne protiepidemio-
logické opatrenia a nariadenia. 
Ďakujeme.

Viac informácií na 
www.mestocadca.sk. 

(at)

Divadlo Commedia Poprad: Keď muži plačú.

Sopranistka Viktória Ballánová


