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OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Pripravujete aj tento rok 
Revival Night?

Toto podujatie sa teší veľ-
kej obľube. A práve preto bu-
de pokračovať aj tento rok. 
Bude sa konať v predvečer  
Bartolomejského hodového 
jarmoku. Už 9. ročník festi-
valu revivalových kapiel, sa 
uskutoční v  piatok 23. au-

gusta 2019. Začneme o 18.30 
hod. Ako prvý vystúpi Jiří 
Schelinger, po ňom legenda 
AC/DC. Následne na pódiu 
vystúpi skupina Roxette a 
nakoniec skvelý Depeche 
Mode. Verím, že sa spoločne 
výborne zabavíme a strávi-
me príjemné chvíle na Ma-
tičnom námestí v  našom 
meste.
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Galéria Čadca pozýva na výstavu

Radnica pokračuje vo zveľaďovaní, 
pribudnú ďalšie moderné kontajnery

Ani búrka neprekazila 
skvelé podujatie

Umelcom sa zlepšia podmienky na prácu

 Pomáhame deťom, ktoré to potrebujú

Galéria Čadca pripravi-
la v  spolupráci so Spolkom 
rodákov Jozefa Kronera vý-
stavu nazvanú Maľované 
pod Grapou. V poradí už 30. 
výstava v  danom priestore 
prezentuje takmer 50 diel, 
ktoré vznikli počas piatich 
ročníkov výtvarného ple-
néru na tému Kronerovci a 
Kysuce v  Staškove. V  rámci 
výstavy máte možnosť ob-
divovať originálne maľby 
a plastiky 22 slovenských a 
českých výtvarníkov, medzi 
nimi aj J. Čuteka, J. Mundie-
ra, Ondreja 4. Zimku, J. Gaňu, 
V. Mikulášovej, B. Jirků, P. 

Repku i J. Cillera. V mestskej 
galérii v Čadci má takto kon-
cipované kolektívna výsta-
va svoju premiéru. Môžete si 
ju pozrieť do 11. októbra 2019. 
Garantmi výstavy sú Mesto 
Čadca, Spolok rodákov Joze-
fa Kronera a Dom kultúry v 
Čadci. Galéria je otvorená 
v PO – PIA od 8.00 do 16.00 
h a v SO od 8.00 do 12.00 h 
(august). Otvorená bude aj 
počas Bartolomejského ho-
dového jarmoku v nedeľu 
25. augusta 2019 od 13.00 do 
15.30 hod. Srdečne vás pozý-
vame. Vstup je voľný.

 (at)

Do nášho mesta už po 
druhýkrát zavítala Ex-
pres Street Party. Mesto 
Čadca v spolupráci s rá-
diom Expres pripravili 
skvelé podujatie nabité 
hviezdami. Bolo určené 
pre širokú verejnosť. 

Na Matičné námestie dorazili 

tisíce ľudí. Počasie sa zhorši-
lo a  búrka viackrát preruši-
la koncert. Ale ani toto ne-
odradilo ľudí a  na koncerte 
zotrvali. Skvelo sa zabávali 
a spievali spolu s interpretmi. 
Všetko začala skupina Peter 
Bič Project. Po ich najväčších 
hitoch nastúpil DJ EKG. Ten 
náladu na námestí rozpum-

poval. S  Dominikou Mirgo-
vou spievalo aj celé námestie. 
Atmosféru následne umoc-
nili DJ Sukowach a napokon 
známi reper Majself. Veríme, 
že tohtoročná Expres Street 
Párty v našom meste splnila 
svoj účel a  návštevníci boli 
spokojní.
 (r)
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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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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

Unavení, spotení sa po 
vystúpení pred čadčian-
skymi divákmi museli 
zbaliť a odísť, bez mož-
nosti osprchovať sa a dať 
sa dokopy, ako napríklad 
športovci po ťažkom zá-
pase. 

Takáto bola doteraz situá-

cia v  Dome kultúry v  Čadci, 
kde niekoľko rokov neexisto-
vali funkčné sprchy pre her-
cov a účinkujúcich umelcov. 
To sa od novej sezóny zmení. 
Po rokoch sa podarilo v dome 
kultúry zrealizovať opravy, 
na ktoré neboli doposiaľ fi-
nančné prostriedky. Celé leto 
pracovali stavbári na  zveľa-

ďovaní divadelného zázemia, 
a  to nielen pre hercov a  vy-
stupujúcich. Podarilo sa pre-
budovať i miestnosť pre zvu-
károv a techniku, čo prinesie 
komfort aj pre tých, ktorí scé-
nu ozvučujú. Aj v tomto prí-
pade už skončilo krkolomné 
naťahovanie a  komplikova-
né zapájanie káblov. Staveb-

né úpravy a nanovo osadený 
ozvučovací systém umožňu-
je zvukárom  jednotlivých 
súborov pohodlné napojenie 
mikrofónov.  Pred každým 
vystúpením v  Čadci ušetria 
tak hodinu zbytočnej práce. 
Letné práce v Dome kultúry 
v Čadci prinesú pre návštev-
níkov i ďalšie príjemné zme-

ny. Na novo upravené a oma-
ľované miestnosti, ktoré vy-
užívajú obyvatelia na svoju 
záujmovú činnosť a  rôzne 
aktivity. Nový šat dostala 
zrkadlová sála, kde minulý 
rok pribudla nová podlaha, 
vynovená je klubovňa číslo 
3. Veľkou premenou prešla 
vstupná hala. Návštevník 

spozornenie hneď pri vstu-
pe, kde mu do očí udrie nový 
nábytok v šatňovej časti, ob-
novené stĺpy a ďalšie detaily 
spríjemňujúce pobyt v budo-
ve. Všetky práce hradil Dom 
kultúry v  Čadci z  vlastných 
zdrojov. Opravy stáli takmer 
27 tisíc eur. 
 (r)
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Čadčianske kúpalisko 
spoločne s Veronikou 
Hruškovou zorganizova-
lo v nedeľu 18. augusta 
benefičné podujatie ve-
nované deťom z o. z. Stru-
žielka pod názvom Leto 
všetkým deťom. 

Jeho cieľom bolo pomôcť a 
podporiť aktivity Stružielka-
rov. Počas celého dňa vládla 
na kúpalisku výborná nálada, 
počasie bolo skvelé a nakoniec 
sa aj pomohlo dobrej veci. Po-
zvanie na podujatie prijali aj 
chlapci a dievčatá zo združe-
nia spoločne s rodinnými prí-
slušníkmi. Tým boli odovzda-
né darčekové balíčky, ktoré 
pre ne pripravil primátor Mi-
lan Gura. Podujatiu prialo aj 
počasie, ľudí pribúdalo počas 
celého dňa. O zábavu a športo-
vý či kultúrny program sa sta-
rala Veronika Hrušková jogou 

pre deti a dospelých. Vo vode 
ale aj na tráve prišla podporiť 
podujatie trénerka aqua aero-
biku a fitness Sára Adamčíko-
vá. Pre najmenších pripravili 
animátorky rôzne aktivity. O 

hudobnú produkciu sa posta-
rali DJ MarkoS a FedorS. Deti 
do 15 rokov mali vstup na kú-
palisko zadarmo. Celkovo si na 
vydarené podujatie našlo ces-
tu viac ako 1500 návštevníkov. 

Tí mali možnosť prispieť dob-
rovoľným vstupným do pra-
siatka pre Stružielku. Celková 
suma, takmer 200 eur, bola v 
utorok 13. augusta odovzdaná 
predsedníčke o. z. Stružielka 
Simone Melicherovej. Finan-
cie využijú  na dopravu. „Sme 
radi, že sme mohli aj takým-
to spôsobom pomôcť deťom, 
ktoré to najviac potrebujú. 
Podujatie sa tešilo počas ce-
lého dňa veľkému záujmu a ja 
verím, že naň dokážeme nad-
viazať a bude sa na kúpalisku 
každoročne opakovať,“ ho-
vorí František Ujházi, vedúci 
správy plavárne a kúpaliska 
v Čadci.  Milan Gura: „Som 
rád, že sme týmto pomohli 
o. z. Stružielka. Ja osobne ich 
podporujem už viac rokov. Je 
to výborná partia ľudí a  rád 
sa s  nimi stretávam. Určite 
to nebola posledná akcia pre 
Stružielku.“ (r)

Po vybudovaní prvých 
polopodzemných kon-
tajnerov chce mesto 
pokračovať v ich ďalšom 
osádzaní. 

V  minulosti pribudli na 
sídlisku Kyčerka a   Žarec, 
radnica nezabudla ani na 
obyvateľov Sídliska III, kde 
v  týchto dňoch pokračujú 
práce na umiestnenie ďal-
ších dvoch nových odpa-
dových systémov. Mestský 
podnik služieb zabezpečuje 
odstránenie starých be-
tónových stojísk, ktoré sú 
tam už 50 rokov a predsta-
vujú už riziko pre obyvate-
ľov. Na ich miesta by mali 
pribudnúť aj  nové parko-
vacie plochy, čo je v situácii 
súčasnej statickej dopravy 
príjemným bonusom. Sys-
tém polopodzemných kon-
tajnerov sa v Čadci osvedčil, 
aj keď po ich počiatočnom 

osadení mesto zazname-
nalo problémy. Počas mi-
nulých Vianoc časť obyva-
teľov na Chalúpkovej ulici 
vhadzovala do nádob nad-
rozmerné komodity, ktoré 
sa spriečili a  zabraňovali 
v riadnom plnení. V nádo-
bách sa našli kusy nábytku, 
nepopučené plasty, čo spô-
sobovalo problémy. Okolo 
kontajnerov sa začal tvo-
riť neporiadok. Situácia sa 
však postupne upokojovala. 
Systém polopodzemných 
kontajnerov má v  prvom 
rade šetriť priestor – plochu 
a  zabezpečuje zveľadenie 
a  čistotu okolia. Dôležité 
zo strany obyvateľov je, aby 
dodržiavali zásady správ-
neho separovania, nevha-
dzovali do nádob nadroz-
merný odpad a  komodity 
stláčali na ich najmenší 
možný objem. 

 (r)
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nedeľa, 25. august
Námestie slobody a centrum mesta
10.00   PIETNA SPOMIENKA pri pamätníku SNR
Areál kostol sv. Bartolomeja 
10.30   SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 
Matičné námestie

Dychová hudba NADLIČANKA
Dychová hudba FATRANKA
Sestry LENKA a EVKA BACMAŇÁKOVÉ
Detský folklórny súbor KELČOVAN
Folklórny súbor KYSUČAN 
HELENA ZAHRADNÍKOVÁ a Ľudová hudba F. Pastiríka 
Pozdravy hostí a udelenie Pocty Karola Guleju
Cimbalová hudba FS BAČA (ČR)
Folklórny súbor HAJDUKI (PL)
CIMBAL BROTHERS
Folklórny súbor ŽELEZIAR 
KATARÍNA IVANKOVÁ a SENSE Folk
VOLNIJ DON – DONSKÍ KOZÁCI
JANKO LEHOTSKÝ a MODUS MEMORY

HEĽENINE OČI

10.00
11.10

12.30
13.10

13.30
14.10

14.50
15.20
16.00
17.00
18.10

18.35
20.00
21.20

Sobota, 24. august
Matičné námestie

Hudobná skupina TYRKYS
Folklórna skupina NEVÄDZA z Korne
Ľudová hudobná skupina CAPKOVCI zo Skalitého
ELÁ HOP! - program pre deti 
BONKS - hudobná skupina
CAPRIANI BAND - hudobná skupina 
STARÁ ŠKOLA - hudobná skupina z Toruńa (PL)  
ANDREA ZIMÁNYIOVÁ a BAND
SMOLA A HRUŠKY
INEKAFE

13.00 
13.40 
14.20 

15.30
17.00 
17.40 
18.30 

19.45 

21.00
22.30
nedeľa, 25. august
Námestie slobody a centrum mesta
nedeľa, 25. august
Námestie slobody a centrum mesta
nedeľa, 25. august
10.00   PIETNA SPOMIENKA 
Areál kostol sv. Bartolomeja 
10.30   SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 
Matičné námestie
10.00

11.10
12.30
13.10

13.30
14.10

14.50
15.20
16.00
17.00
18.10

18.35
20.00
21.20

13.40 
14.20 

15.30
17.00 
17.40 
18.30 

19.45
21.0021.0021.00
22.3022.3022.30
nedeľa, 25. august
Námestie slobody a centrum mesta
nedeľa, 25. august
Námestie slobody a centrum mesta
nedeľa, 25. august
10.00   PIETNA SPOMIENKA 
Areál kostol sv. Bartolomeja 
10.30   SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 
Matičné námestie

JARMOKBARTOLOMEJSKÝ
HODOVÝ 15. DRÔTOMÁNIA ČADCA 2019

pod záštitou primátora Milana Guru

SPRIEVODNÝ PROGRAM 
CECH TERRA DE SELINAN - skupina historického šermu (dobová kuchyňa, 
hygiena, lukostreľba, šerm a ďalšie zaujímavé aktivity a workshopy pre deti i dospelých), 
sobota a nedeľa, 24. a 25. 8., Matičné námestie - vedľa Domu kultúry v Čadci

POULIČNÉ BÁBKOVÉ DIVADLO - MICHAL CVOLIGA 
nedeľa 25. 8., centrum mesta, Palárikova ulica,  10.00 - 12.30, 14.00 - 16.30 

MAĽOVANÉ POD GRAPOU - výstava diel slovenských a českých umelcov 
vytvorených v rámci 5 výtvarných plenérov na tému Kronerovci a Kysuce, organizovaná 
v spolupráci so Spolkom rodákov Jozefa Kronera
od 9. augusta, Galéria Čadca, otvorené: PO - PIA od 8.00 do 16.00 h, SO od 8.00 do 12.00 h, 
nedeľa 25. august od 13.00 do 16.00 h., vstup voľný

„FOTOGRAFIA MÁ SVOJE ČARO...“ - výstava fotografií venovaná pamiatke 
zosnulého fotografa Vladimíra Adámka z Čadce, 23. 8. - 15. 9., Dom kultúry v Čadci 

DROTÁRSKYMI CHODNÍKMI - tradičný turistický pochod, odvoz autobusom do Ocho-
dnice, odtiaľ smerom na Belajky - Chotárny kopec - Črchľu - Husárik - Čadcu, cca 13,5 km. 
sobota 24. 8., zraz účastníkov o 8.00 h pred Domom kultúry v Čadci

20. ROČNÍK HOKEJBALOVÉHO TURNAJA O pohár primátora mesta 
sobota a nedeľa, 24. - 25. 8., Mestské hokejbalové ihrisko v Čadci

DROTÁRSKY A REMESELNÝ JARMOK
sobota a nedeľa 24. - 25. 8., Matičné námestie pred Domom kultúry v Čadci

BOHATÝ STÁNKOVÝ PREDAJ, GASTROZÓNA, VEĽKÝ ZÁBAVNÝ LUNAPARK
sobota a nedeľa 24. - 25. 8, Palárikova ulica, areál na ul. Športovcov, Matičné námestie

Zmena programu vyhradená.

Garanti a hlavní organizátori: Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
Spoluorganizátori: Mestá Toruň, Žywiec, Valašské Meziříčí, Farnosť sv. Bartolomeja Čadca, Mestský podnik služieb Čadca, Kysucká kultúrna nadácia, 
Mestská polícia Čadca, Spolok priateľov Čadce, Spolok rodákov J. Kronera, Kysucká hokejbalová únia
Partneri: OCR Kysuce, SEVAK, a. s., COOP Jednota Čadca, STRABAG, a. s.
Mediálni partneri: Kysuce, MY Kysucké noviny, KTV, Rádio Frontinus, RTVS - Rádio Regina, TASR, www.regionkysuce.sk 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk
www.regionkysuce.sk

Podujatie je realizované 
s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy 
a výstavby SR 
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Cyklistická komunikácia v Čadci 
získava reálne kontúry 

Moderný systém zberu odpadu na Mierovej ulici

Nová poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Čadca

Mesto Čadca získalo za týmto 
účelom 760 tisíc eur, ktoré budú 
preinvestované a  realizované v 
meste v rámci prvých dvoch etáp. 

V rámci prvej etapy sa začnú práce 
v  časti od Sihelníka, kde dôjde k 
rozšíreniu a k skvalitneniu jestvujú-
cich chodníkov v dĺžke takmer 3 km. 

Chodník bude pokračovať popred 
Kysuckú nemocnicu v Čadci po Ma-
kovskú zastávku, kde sa bude prechá-
dzať na druhú stranu na nábrežie. Tu 
sa plánuje vytvoriť nová komunikácia. 
V tomto úseku sa cyklochodník napojí 
na jednu a druhú časť parku a skončí 
pri Kysuckom múzeu. V druhej eta-
pe sa bude realizovať cyklochodník 

v smere z Čadce na Horelicu. Tretia 
etapa hovorí o pláne cyklochodníka 
až do Oščadnice. Cyklochodník nie je 
primárne určený na voľnočasové akti-
vity, ale bude slúžiť hlavne občanom 
využívajúcim cyklistickú prepravu do 
práce, na zvýšenie bezpečnosti a tiež 
na zrýchlenie dopravy v meste.

 (r)

Začal sa nový školský rok 2019/2020  

Európsky týždeň mobility 2019

NebuďMe ľahostajNí

Milé deti, milí mladí priatelia,

uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste 
možnosť načerpať nové sily, a ste tak pripravení na úlohy, ktoré nový školský rok prinesie. 
Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, 
v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt a uvedomenie si nielen 
svojich práv, ale najmä povinností. 

Milí žiaci, 
želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťami 

a zábavou. Iba tak budete mať radosť sami zo seba a budete prinášať aj radosť vašim 
blízkym. 

Milé panie učiteľky, páni učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení, 
prajem vám do ďalšieho školského roku najmä veľa pevného zdravia, tvorivých síl 

a invencie. Nech vás ani v tomto období, kedy naše školstvo prechádza rôznymi etapami 
zmien, neopúšťa pracovný elán a chuť formovať svojich žiakov.

Želám vám mnoho úspechov a pozitívnych zážitkov, veľa síl a entuziazmu na ceste za 
vzdelaním a vzdelávaním v novom školskom roku 2019/2020! 

 Ing. Milan Gura, primátor

Kladieme veľký dôraz na to, aby mali 
ľudia čisté a komfortné ulice. Bežné 
nádoby na odpad však už nestačia a 
zvyšovať ich počet je kontraproduk-
tívne. 

Postupne zavádzame moderný systém 
zberu v našom meste. Je to síce finančne 
náročná cesta, ale benefity z použí-
vania veľkokapacitných podzemných 
kontajnerov výrazne prevyšujú ich 
náklady. Práve na Mierovej ulici by sa 
mali prejaviť všetky výhody takéhoto 
typu zberných nádob –  zatraktívnenie 
okolia, moderné stojiská a priestor na 
nové parkovacie miesta.  (r)

Európsky týždeň mobility (ETM) 
prebieha každý rok od 16. do 22. 
septembra a umožňuje mestám a 
obciam vyskúšať si alternatívy trvalo 
udržateľnej dopravy. 

Motivovaním jednotlivcov, aby si 
volili udržateľné spôsoby dopravy, ako 
sú verejná hromadná doprava, pešia 
chôdza či cyklistika, môžeme znížiť 
emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia 
a urobiť z mestských častí príjemnejšie 
miesta pre život a prácu.

Témou ETM 2019 je bezpečná chô- 
dza a cyklistika so sloganom PREJ-
DIME SA SPOLU! Tento rok bude 
počas celého týždňa kladený dôraz na 
bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli 
ako aj na ich výhody pre zdravie, 
životné prostredie a osobný bankový 
účet. Mestá, ktoré podporujú pešiu 
chôdzu či jazdu na bicykli, sú vnímané 
ako atraktívnejšie, s nižšími emisiami, 
menším preťažením a vyššou kvalitou 
života pre svojich obyvateľov.

sme zvedaví na vaše aktivity!
Zverejnite vhodnú, tematicky ladenú 

fotografiu na náš instagram #europ-
skytyzdenmobility a inšpirujte tak aj 
ostatných. V rámci ETM pre vás SAD 
Žilina a Žilinský samosprávny kraj 
pripravili podpornú akciu. Od pon-

delka 16. septembra až do nedele 22. 
septembra čakajú na plne platiacich 
cestujúcich prímestskou dopravou 
výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská 
župa v spolupráci so SAD Žilina sa za-
pojila do Európskeho týždňa mobility. 
Ponúkame nielen našim cestujúcim, 
ale aj tým, ktorí pravidelne necestujú 
verejnou autobusovou dopravou, aby 
vyskúšali za zvýhodnených podmie-
nok, čo ponúka dnešnému cestujúce-
mu moderná autobusová doprava ako 
alternatívu individuálnej dopravy. (r)

Mnohí obyvatelia Čadce sú pobú-
rení. Na sídlisku Žarec niekto surovo 
dokopal mačiatko, ktoré musela 
zachraňovať veterinárka. Ide o druhý 
prípad v meste za posledné dni. 

Doráňanému mačiatku vo vážnom 
stave musela pomôcť zverolekárka. 
„Mačiatku boli podané antibiotiká a 

injekcie proti bolesti,“ uviedla zvero-
lekárka Michaela Čičmanová. Podľa 
veterinárky na malom, bezbrannom 
zvieratku sa určite niekto vyzúril. 
„Všetky zranenia nasvedčovali tomu, 
že bolo dokopané,“ poznamenala 
ďalej. Tento smutný prípad natoľko 
zasiahol ľudí z Čadce, že do hľadania 
po vinníkoch sa zapojilo aj vedenie 
mesta. „Je neuveriteľné, akí brutálni 
dokážu byť ľudia voči zvieratám. 
Niektorým nerobí problém mučiť, 
týrať a poškodzovať bezmocné živé 
tvory. Čo je najhoršie, schopné sú 
toho dokonca aj deti. Mačiatko malo 
však šťastie, dobrí ľudia ho zachránili. 
Kontaktoval som náčelníka mestskej 
polície, aby začal konať a vyšetril prí-
padných páchateľov. Kontaktovali sme 
aj štátnych policajtov. Náklady, ktoré 
záchrankyňa s mačiatkom mala, som 
preplatil a s lekárkou sa dohodol na 
platbách pri prípadných ďalších oše-
treniach,“ informoval primátor mesta 
Milan Gura.   (r)

Kruté zaobchádzanie s mačiatkom 

Poslanec Mestského zastupiteľstva 
mesta Čadca (MZ) František Kučák 
sa ku dňu 5. 9. 2019 písomne vzdal 
poslaneckého mandátu. 

Na uprázdnený mandát nastúpila 
náhradníčka v danom volebnom 
obvode č. 3. PaedDr. Danka Jašurková 
(na snímke). Sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva zložila za prítomnosti 
primátora Ing. Milana Guru na 
zasadnutí MZ dňa 13. 9. 2019. 
Ide o pr vú zmenu v súčasnom 
poslaneckom zbore.  (r) 



Korešpondenciu zasielajte 
na e-mail: 

spolok.spt@gmail.com
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Vo štvrtok 5. 9. 2019 sa na pôde 
čadčianskeho archívu uskutoč-
nil seminár i prezentácia nové-
ho zborníka Terra Kisucensis 
s podnázvom Archivonomiae 
Kisucensis prima domina (Prvá 
dáma kysuckého archívnictva), 
ktoré boli venované významnému 
životnému jubileu dlhoročnej ria-
diteľky archívu Mgr. Antónii Hu-
decovej. Súčasťou programu bolo 
aj udeľovanie Ceny Karola Točíka 
piatim laureátom, kysuckým osob-

nostiam, ktoré sa mimoriadnym 
spôsobom pričinili o záchranu a 
zveľadenie kultúrneho a archív-
neho dedičstva Kysúc. Medzi 
tými, ktorí si cenu prevzali, bol aj 
čestný prezident Spolku priateľov 
Turzovky Ivan Gajdičiar st. Cena 
mu bola udelená za mimoriadny 
prínos pri záchrane kultúrneho 
dedičstva, rozvoji múzejníctva 
a priekopnícku publikačnú činnosť 
na Kysuciach. Aj touto cestou mu k 
získanému oceneniu blahoželáme.

Touto cestou chceme vyjadriť 
poďakovanie nášmu členovi Jo-
zefovi Korenému z  Trenčína, 
ktorý Mestskému múzeu K. Točíka 
nezištne daroval publikáciu Tren-
čín na starých pohľadniciach a tiež 
zbierku vojenských uniforiem, 
ktorá výrazne obohatí zbierkový 
fond múzea. 

Podobne ďakujeme p. Štefánii 
Kosanovej z Turzovky, ktorá mú-
zeu darovala konvolút rodinných 
písomností a  fotografií, obrazy, 
zbierku starých kníh i  predmety 
z predajného sortimentu z papier-
nického obchodu svojho otca. 

Obom štedrým darcom veľmi 
pekne ďakujeme.

Prosíme všetkých členov, ktorý ne-
boli prítomní na VČS, aby si osob-
ne, alebo prostredníctvom svojich 
známych či príbuzných vyzdvihli 
Spolkom vydaný Spolkový kalen-
dár na rok 2020, keďže kalendár sa 

nebude distribuovať poštou. Uro-
biť tak môžu v  Mestskej knižnici 
v  Turzovke do konca novembra, 
po tomto termíne Spolok negaran-
tuje jeho dostupnosť. Ďakujeme za 
porozumenie.  

KRONIKA
V  pondelok 2. septembra 2019 uplynulo 95 rokov od času, keď sa 
v  Turzovke narodil učiteľ a  folklorista Peter Gančár. Absolvoval 
pedagogické štúdium pre učiteľov národných škôl, ako pedagóg pô-
sobil vo Violíne pri Komárne, vo Vysokej-Jedľovníku, Korni, Nižnom 
Kelčove a Turzovke-Hlinenom ako riaditeľ až do odchodu na invalidný 
dôchodok. Venoval sa ľudovému umeniu, predovšetkým hudbe, tancu 
a spevu. Založil prvú folklórnu skupinu na Kysuciach, ktorá sa stala 
základom pre FS Kysučan, stál pri založení FS Drevár v Krásne nad 
Kysucou a FS Beskyd v Turzovke. Osobitne záslužná je jeho zberateľská 
činnosť. Zomrel v Turzovke 21. 11. 1997.

V tomto roku si pripomíname aj dve jubilea v súvislosti so stále nedo-
cenenou osobnosťou významného maliara a  turzovského rodáka 
Bartolomeja Dominika Lippaya. V stredu 21. septembra uplynulo 
155 rokov od jeho narodenia, 17. decembra uplynie presne sto rokov 
od času, kedy vo Viedni po vážnej chorobe vo veku 55 rokov zomrel. 
To bude aj príležitosť na jeho podrobnejšie curriculum vitae. Nateraz 
len niekoľko faktov: študoval na rôznych maliarskych školách v Mní-
chove, Antverpách, Bruseli či Paríži. Od roku 1887 pôsobil pri Svätej 
Stolici ako pápežsky portrétista, r. 1889 sa oženil a  s  manželkou 
žili najskôr v Benátkach, neskôr vo Viedni. V priebehu prvej svetovej 
vojny udržiaval vzťahy medzi pápežom a cisárom Františkom Jozefom 
v úlohe diplomatického sprostredkovateľa. Ako bolo spomenuté, zomrel 
vo Viedni, kde je aj pochovaný spolu so svojou manželkou i dvoma 
dcérami. Jeho diela sa nachádzajú v rôznych svetových galériách.

po RokU opAkUJEME STARÚ výZvU:
hĽADá SA pREZiDEnT

Dvojmesačný maratón kultúr-
nych, spoločenských a športových 
podujatí Turzovského leta 2019 
je definitívne za nami. Vyvrcho-
lil víkendom 17. – 18. augusta 
programom turzovských hodov 
a Beskydských slávností.

V sobotu 17. augusta 2019 sa v po-
poludňajších hodinách uskutočnila 
v  zasadacej miestnosti Mestské-
ho úradu v  Turzovke pravidelná 
výročná členská schôdza (VČS) 
Spolku priateľov Turzovky. Niesla 
sa v duchu pripomienky 20. výročia 
vzniku Spolku. Pri tejto príležitosti 
bol vydaný Turzovský spolkový 

kalendár na čítanie na rok 2020, 
ktorý na takmer 170 stranách 
prináša poohliadnutie za dvomi 
dekádami úspešného pôsobenia 
Spolku, ale čitatelia v  ňom nájdu 
aj veľa zaujímavých článkov z dejín 
Turzovky. Na zasadnutí najvyššie-
ho orgánu Spolku sa v tomto roku 
zišlo približne 70 členov, ktorí boli 
s  programom VČS oboznámení 
prostredníctvom pozvánok i tlače. 
Z úst prezidenta Spolku si vypočuli 
kontrolu plnenia uznesení, kde sa 
s  uspokojením konštatovalo ich 
naplnenie. Prednesené boli správy 
o  činnosti, o  hospodárení Spolku 
a správa revíznej komisie. Násled-

ne boli predložené hlavné úlohy 
Spolku na rok 2020. Medzi ne patria 
napr. založenie tradície slúženia sv. 
omše za členov i aktivity Spolku pri 
príležitosti sviatku jeho patrónky 
sv. Alžbety Uhorskej či označenie 
stromu pokoja pri farskom kostole 
pamätnou plaketou. Hlavným bo-
dom diskusie bolo oznámenie rezig-
nácie prezidenta Spolku k termínu 
budúcoročnej VČS, preto bude 
nevyhnutné, aby sa v priebehu roka 
našiel iný vhodný kandidát, ktorý by 
mohol byť do tejto funkcie zvolený. 
Po diskusii bolo prijaté uznesenie, 
na záver VČS bola vyhotovená tra-
dičná spoločná fotografia. 

UZNESENIE
VČS schvaľuje
� Predloženú správu o činnosti Spolku, správu o hospodárení a správu Revíznej komisie za obdobie 2018 – 2019
� Prevod majetku Spolku – drevených plastík zo XIV. rezbárskeho plenéru v zmysle platnej dohody o poskytnutí 
 príspevku na ich zhotovenie
� Hlavné úlohy Spolku na obdobie 2019 – 2020

berie na vedomie
� Rezignáciu prezidenta Spolku k termínu konania VČS v roku 2020

Výkonnému výboru ukladá
� Obstarávať prostriedky na realizáciu úloh Spolku 
� Organizačne a finančne sa podieľať na všetkých významných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach 
 konaných v meste
� Sledovať a vyhodnocovať úlohy Spolku do roku 2020 a priebežne o nich informovať
� Založiť novú tradíciu oslavy vlastného patróna Spolku
� Zabezpečiť označenie stromu pokoja pamätnou plaketou
� Pokračovať v tradícii usporiadania rezbárskych plenérov, v roku 2020 pripraviť jeho XV. ročník
� Zostaviť vlastné súťažné družstvo a prihlásiť ho do súťaže vo varení guláša
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Galéria Čadca pripravila v  spolu-
práci so Spolkom rodákov Jozefa 
Kronera výstavu nazvanú Maľované 
pod Grapou. 

V  poradí už 30. výstava v  danom 
priestore prezentuje takmer 50 diel, 
ktoré vznikli v Staškove počas piatich 
ročníkov výtvarného plenéru na tému 
Kronerovci a Kysuce. V rámci výstavy 
máte možnosť obdivovať originálne 
maľby a  plastiky 22 slovenských a 

českých výtvarníkov, medzi nimi aj J. 
Čuteka, J. Mundiera, Ondreja 4. Zim-
ku, J. Gaňu, V. Mikulášovej, B. Jirků, 
P. Repku i J. Cillera. V mestskej galérii 
v Čadci má takto koncipovaná kolek-
tívna výstava svoju premiéru. Môžete 
si ju pozrieť do 18. októbra 2019. 
Garantmi výstavy sú Mesto Čadca, 
Spolok rodákov Jozefa Kronera a Dom 
kultúry v Čadci. Galéria je otvorená v 
PO – PIA od 8.00 do 16.00 h. Srdečne 
vás pozývame. Vstup je voľný.                                                                                                                                     

Mesto Čadca a   Dom kultúry v 
Čadci organizujú od 19. do 21. sep-
tembra 2019 8. ročník podujatia na-
zvaného Mesto otvorené umelcom. 
Zámerom projektu je spojiť tvorbu 
talentov žijúcich v našom meste. 

Je to symbolické otvorenie mesta 
verejnosti a  umelcom a  zároveň 
otvorenie novej umeleckej sezóny 
2019/2020. Podujatie začína vo štvr-
tok 19. septembra na Námestí slobo-
dy (pred mestským úradom) o 14.30 
hod. symbolickým otvorením  mesta 
umelcom s  následným sprievodom 
divadelníkov cez Palárikovu ulicu 
s  dvoma zastaveniami pri oboch 
mestských fontánach. Verejnosti sa 
predstavia členovia detského a mlá-
dežníckeho súboru EVA, tanečnice 
súboru moderného tanca JOJA 
a mažoretky Elčača.

V  piatok vo večerných hodinách 
v Dome kultúry o  19.00 hodine 
pripravujeme koncert kysuckých 
kapiel – Šramot a  Autumn smile. 
Súčasťou druhého dňa Mesta otvo-
reného umelcom bude o 16.30 hod.  
vernisáž výstavy Laura a Nicol. Pre-
zentuje tvorbu mladých fotografiek 
Laury Strýčkovej a Nicol Bednárovej. 
Výstavu nájdete do 18.októbra vo vý-
stavných priestoroch Domu kultúry 
v Čadci. Touto cestou oslovujeme 
i ďalších mladých umelcov a ponú-
kame im možnosť prezentácie a zvi-
diteľnenia vlastnej tvorby v  ďalších 
ročníkoch podujatia. Záujemcovia 
sa môžu kontaktovať u výtvarníčky 
Domu kultúry Gabriely Muchovej.
V  piatok 20. septembra o  10.00 
hod. sme pre verejnosť pripravili 
koncert Kysuckého komorného 
orchestra Hudobné fragmenty. Čle-
novia orchestra opäť zasadnú v átriu 
spoločnej úradovne Mestského 
úradu v Čadci, aby takto netradične 

potešili prítomných krásnymi meló-
diami a spríjemnili im deň. V Galérii 
Čadca  na deti a všetkých kreatívcov 
v tento deň o 11.00 hod. čaká tvori-
vé stretnutie s  kysuckou drotárkou 
Ľubicou Kullovou. Tvorivé dielne 
pod názvom Svetom, moje svetom... 
sa budú konať v  súčinnosti s  práve 
prebiehajúcou výstavou Maľované 
pod Grapou. 

Sobota  patrí Fotomaratónu Vlada 
Adámka. Náhly odchod fotografa 
Vlada Adámka spomedzi nás  za-
skočil všetkých, čo ho poznali. Bol 
jedným zo zakladajúcich členov 
fotografického klubu Dobré svetlo 
a dlhoročný lektor Kysuckého foto-
maratónu. Práve na jeho počesť sme 
premenovali spomínané podujatie. 
Prezentácia a registrácia súťažiacich 
bude v sobotu od 9.00 hod. v Dome 
kultúry v Čadci. Následne sa účastní-
ci dozvedia témy a podmienky účasti 
na fotomaratóne. Najlepšie zábery 
budú ohodnotené vecnými cenami.

Výstavu  fotografií v  rámci Foto-
maratónu Vlada Adámka si môžete 
pozrieť v Dome kultúry v Čadci od 
21. septembra do 15. októbra 2019. 

V rámci podujatí sme nezabudli ani 
na folklór. Neodmysliteľne k nášmu 
mestu patria detský folklórny súbor 
Kelčovan a  folklórny súbor Kysu-
čan. Pripravili zaujímavú otvorenú 
hodinu kysuckého folklóru. Koná sa 
v Dome kultúry v Čadci od 9.00 do 
10.00 hod. 

Veríme, že aj tento rok vás naša po-
nuka zaujme a nájdete si niečo pre 
svoje potešenie a poučenie.  

Podujatie z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia.
 (r)

M    
Výstava s puncom originality
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Mesto otvorené umelcom 2019

PRIPRAVUJEME
V tomto roku vás ešte pozveme do galérie na dve výstavy jubilujúcich autorov. 
Predstavíme vám mnohorozmernú tvorbu známeho čadčianskeho fotografa, 
spoluautora mnohých publikácií a monografií Jaroslava Veličku a následne – 
v závere roka – v predvianočnom období aktuálnu tvorbu jedného z najuzná-
vanejších kysuckých umelcov – maliara Pavla Mušku. P. Repka: Odtiene humoru pani Zuzky, 2019, detail


