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HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Podateľňa Mestského úradu v Čadci ponúka prvý kon-
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obyvateľov Sídliska III, kde nepopučené plasty, čo spôv týchto dňoch pokračujú sobovalo problémy. Okolo
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pomáhajú zvíťaziť nad byrokraciou.“
V rámci prezentácie
Čadčianske
kúpaliskosa komisárka venovala
témam,ktospoločne
s Veronikou
ré pojednávali
o špecifickom
Hruškovou
zorganizovavýkone
jej funkcie
a funkcie
lo
v nedeľu
18. augusta
zriadeného podujatie
úradu. Náplň
benefičné
ve-činností sa významne
podieľa
na
nované
deťom z o.
z. Struochranepod
práv
osôb so zdravotžielka
názvom
Leto
všetkým deťom.

tisíce ľudí. Počasie sa zhoršilo a búrka viackrát prerušila koncert. Ale ani toto neodradilo ľudí a na koncerte
zotrvali. Skvelo sa zabávali
ným
postihnutím
a ich poda spievali
spolu s interpretmi.
poru.
tímu komisárVšetkoProgram
začala skupina
Peter
ky
obohatený
návštevu
Bičbol
Project.
Po ich onajväčších
Viacúčelového
pre
hitoch nastúpilzariadenia
DJ EKG. Ten
seniorov
v Čadci,
ktorého
zrianáladu na
námestí
rozpumďovateľom je Mesto Čadca a
Centrum sociálnych služieb
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U koho sa môže občan
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POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT
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Sigismunda
Kussera,saAntoníhudobnú
produkciu
postana Dvořáka,
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a ď.
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chester & Dalibor Karvay,
Muchovo kvarteto & Filip
Jaro, Štátny komorný orchester Žilina, Schola Gregoriana
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má veľký
ľované
miestnosti,
vypotenciálobyvatelia
poskytnúťna
publiku
užívajú
svoju
priestor prečinnosť
oživeniea a rôzne
speszáujmovú
trenie kultúrneho
aktivity.
Nový šat života
dostalav
danom regióne
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(AT)
(r)

kom sprostredkujú výnimočné hudobné umenie nielen
prostredníctvom koncertov,
ale úpravy
i vďakaa jedinečnému
viné
nanovo osadený
zuálnemu zážitku
najkrajozvučovací
systémzumožňuších
historických
pamiatok
je
zvukárom
jednotlivých
regiónu. pohodlné
Prvý ročník
festivasúborov
napojenie
lu svojou dramaturgiou
a výmikrofónov.
Pred každým
berom účinkujúcich
nadvävystúpením
v Čadci ušetria
zujehodinu
na 100. výročie
založenia
tak
zbytočnej
práce.
Československej
republiky.
V
Letné
práce v Dome
kultúry
dramaturgii
preto
popri
tvorv
Čadci prinesú
pre
návštevbe velikánov
Johann
Seníkov
i ďalšieako
príjemné
zme-

ČADČAN
3319/09,
00 313 971. raz
Vychádza
raz Redakčná
mesačne. Redakčná
Petra Ďuranová
(predsedníčka),
Marián
ČADČAN– –mestské
mestskénoviny.
noviny.Vydáva
VydávaMesto
MestoČadca,
Čadca,EV
IČO:
00 313IČO:
971. Vychádza
mesačne.
rada: Petrarada:
Ďuranová
(predsedníčka),
Marián Kráľ,
Kráľ,
Katarína
Šulganová,
Ľubica
Kullová.
archív
Mesta
Čadca,
akjenie
je uvedené
PeterPeter
Lariš,Lariš,
Katarína
Šulganová,
Ľubica
Kullová.
Foto:Foto:
archív
Mesta
Čadca,
ak nie
uvedené
inak.inak.
Sídlo
vydavateľa
a adresa
redakcie:
Námestie
slobody
30,
022
Čadca.
Sídlo
vydavateľa
a adresa
redakcie:
Námestie
slobody
30,
022
0101
Čadca.
Kontakt:
041/430
430
44,
email:
cadcan@mestocadca.sk,
www.mestocadca.sk.
Kontakt:
041/430
2222
19,19,
430
2222
44,
email:
cadcan@mestocadca.sk,
www.mestocadca.sk.
TP9311001
TP8311020

10

MESTSKÉ NOVINY

BARTOLOMEJSKÝ

HOD OVÝ

ČÍSLO 33

KYSUCKÉ NOVINY

JARMOK

15. DRÔTOMÁNIA ČADCA 2019
pod záštitou primátora Milana Guru

Sobota, 24. august
Matičné námestie

13.00 Hudobná skupina TYRKYS
13.40 Folklórna skupina NEVÄDZA z Korne
14.20 Ľudová hudobná skupina CAPKOVCI zo Skalitého

15.30 ELÁ HOP! - program pre deti

17.00 BONKS - hudobná skupina
17.40 CAPRIANI BAND - hudobná skupina
18.30 STARÁ ŠKOLA - hudobná skupina z Toruńa (PL)

19.45 ANDREA ZIMÁNYIOVÁ a BAND

21.00 SMOLA A HRUŠKY
22.30 INEKAFE

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
10.00
11.10
12.30
13.10
13.30
14.10

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

14.50
15.20
16.00
17.00
18.10

Cimbalová hudba FS BAČA (ČR)
Folklórny súbor HAJDUKI (PL)

Pozdravy hostí a udelenie Pocty Karola Guleju

CIMBAL BROTHERS

Folklórny súbor ŽELEZIAR
KATARÍNA IVANKOVÁ a SENSE Folk

18.35 VOLNIJ DON – DONSKÍ KOZÁCI

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

20.00 JANKO LEHOTSKÝ a MODUS MEMORY
21.20 HEĽENINE OČI
DROTÁRSKYMI CHODNÍKMI - tradičný turistický pochod, odvoz autobusom do Ochodnice, 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

POULIČNÉ BÁBKOVÉ DIVADLO - MICHAL CVOLIGA

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

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

DROTÁRSKY A REMESELNÝ JARMOK

nedeľa 25. 8., centrum mesta, Palárikova ulica, 10.00 - 12.30, 14.00 - 16.30

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

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

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

Zmena programu vyhradená.

Podujatie je realizované
s finančnou podporou
Ministerstva dopravy
a výstavby SR

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

www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk
www.regionkysuce.sk
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Začal sa nový školský rok 2019/2020
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

MESTSKÉ NOVINY
www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk
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Cyklistická komunikácia v Čadci
získava reálne kontúry

Európsky týždeň mobility 2019
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 chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME 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 #europskytyzdenmobility 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 zapojila do Európskeho týždňa mobility.
Ponúkame nielen našim cestujúcim,
ale aj tým, ktorí pravidelne necestujú
verejnou autobusovou dopravou, aby
vyskúšali za zvýhodnených podmienok, čo ponúka dnešnému cestujúcemu moderná autobusová doprava ako
alternatívu individuálnej dopravy. (r)

NebuďMe ľahostajNí

Kruté zaobchádzanie s mačiatkom
Mnohí obyvatelia Čadce sú pobúrení. 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 zverolekárka 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 prípadných páchateľov. Kontaktovali sme
aj štátnych policajtov. Náklady, ktoré
záchrankyňa s mačiatkom mala, som
preplatil a s lekárkou sa dohodol na
platbách pri prípadných ďalších ošetreniach,“ informoval primátor mesta
Milan Gura.
(r)

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 jestvujúcich chodníkov v dĺžke takmer 3 km.

Chodník bude pokračovať popred
Kysuckú nemocnicu v Čadci po Makovskú zastávku, kde sa bude prechádzať 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 etape 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 aktivity, ale bude slúžiť hlavne občanom
využívajúcim cyklistickú prepravu do
práce, na zvýšenie bezpečnosti a tiež
na zrýchlenie dopravy v meste.
(r)

Nová poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Čadca
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)

Moderný systém zberu odpadu na Mierovej ulici
Kladieme veľký dôraz na to, aby mali
ľudia čisté a komfortné ulice. Bežné
nádoby na odpad však už nestačia a
zvyšovať ich počet je kontraproduktívne.
Postupne zavádzame moderný systém
zberu v našom meste. Je to síce finančne
náročná cesta, ale benefity z používania 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)
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Výstava s puncom originality
Galéria Čadca pripravila v spolupráci 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. Zimku, J. Gaňu, V. Mikulášovej, B. Jirků,
P. Repku i J. Cillera. V mestskej galérii
v Čadci má takto koncipovaná kolektívna 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.

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 najuznávanejších kysuckých umelcov – maliara Pavla Mušku.

P. Repka: Odtiene humoru pani Zuzky, 2019, detail

M
viii
Mesto otvorené umelcom 2019
Mesto Čadca a Dom kultúry v
Čadci organizujú od 19. do 21. septembra 2019 8. ročník podujatia nazvaného 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 štvrtok 19. septembra na Námestí slobody (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 mládežníckeho 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 otvoreného umelcom bude o 16.30 hod.
vernisáž výstavy Laura a Nicol. Prezentuje tvorbu mladých fotografiek
Laury Strýčkovej a Nicol Bednárovej.
Výstavu nájdete do 18.októbra vo výstavných priestoroch Domu kultúry
v Čadci. Touto cestou oslovujeme
i ďalších mladých umelcov a ponúkame im možnosť prezentácie a zviditeľnenia 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. Členovia orchestra opäť zasadnú v átriu
spoločnej úradovne Mestského
úradu v Čadci, aby takto netradične

potešili prítomných krásnymi melódiami a spríjemnili im deň. V Galérii
Čadca na deti a všetkých kreatívcov
v tento deň o 11.00 hod. čaká tvorivé 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 zaskočil všetkých, čo ho poznali. Bol
jedným zo zakladajúcich členov
fotografického klubu Dobré svetlo
a dlhoročný lektor Kysuckého fotomaratónu. 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 účastníci dozvedia témy a podmienky účasti
na fotomaratóne. Najlepšie zábery
budú ohodnotené vecnými cenami.
Výstavu fotografií v rámci Fotomaratónu 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 Kysučan. 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 ponuka zaujme a nájdete si niečo pre
svoje potešenie a poučenie.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
(r)

EV 3319/09. Vychádza jedenkrát mesačne.
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