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ČADČAN
OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Čo spôsobuje problémy s nich iný ako komunálny
odpadmi na Chalupkovej odpad.Tiež nastáva problém
s občanmi, ktorí v danej loulici?
kalite nebývajú, ale odpad
Komunálny odpad z Chalup- na toto miesto privážajú (v
kovej ulice bol pred zavede- tomto smere už mesto priním nového systému zberu pravuje opatrenia). Sviatpolopodzemnými kontaj- ky vždy prinesú nadmerné
nermi vyvážaný dvakrát za množstvo odpadu. Vývozy
týždeň. Nový systém zberu boli prispôsobené aj tomuto
priniesol zvýšenie vývozu náporu. Vývoz prebiehal v
na trikrát týždenne (objem dňoch 22., 25., 27., 29. a 31. deodpadu sa zvýšil na 99 tisíc cembra. No aj tak to nestačilitrov). Dôvodom však nie lo. Vedenie mesta rozhodlo,
sú nové polopodzemné kon- že dve vybudované stojiská
tajnery, resp. ich kapacita sa doplnia o ďalšie. Uvidí(tá postačuje). Kto a čo spô- me, či to už bude kapacitne
sobilo tento stav, už sčasti postačujúce, alebo za probvieme. Niektorí obyvate- lémom sú len ľudia, ktorí si
lia si nové polopodzemené nevážia dobré veci, slúžiace
kontajnery „pomýlili“ s veľ- na zvýšenie komfortu nášho
kokapacitnými a dávajú do bývania.

www.mestocadca.sk

1/2018

Práce na diaľnici pokračujú, zbúrané
domy už miznú zo zoznamu katastra
Z 36 objektov – rodinných
stavieb a budov, ktoré
stáli v ceste budúcej
diaľnice D3 v časti Bukov
– Svrčinovec, už stojí len
jeden rodinný dom. Ten
sa zatiaľ nepodarilo zhotoviteľovi získať napriek
tomu, že bol štátom vyvlastnený.

Múry domov mizli z povrchu
zemského postupne, v týchto dňoch sa vytrácajú už aj zo
stránok a zoznamu katastra
nehnuteľností. Podľa vyjadrenia Národnej diaľničnej spoločnosti, práce na diaľničnom

úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec postupujú tak, ako boli
naplánované, s minimálnymi
zmenami. Stavbári majú za sebou prekládku inžinierskych
sietí, úpravu potokov, investor
vybudoval prístupové komunikácie, podarilo sa zrekonštruovať most ponad Kysucu.
Zbúranie starého železničného mosta a vybudovanie nového príde, podľa najnovších
informácii, na rad až v roku
2020, a to pre zamietavé stanoviská odborných orgánov.
Stavebné práce na diaľnici D3
sú v náročnom geologickom
teréne. Naplánovaná je vý-

stavba 19 mostov v dĺžke 3,5
km. Obyvateľom v blízkosti
stavby by malo zabezpečovať
pokojný spánok 28 protihlukových stien. Ide o významný
medzinárodný dopravný koridor do Poľska i Čiech. Výrazne
odľahčí dopravu na Kysuciach
predovšetkým od tranzitujúcich kamiónov. Podľa údajov
ministerstva dopravy prejde
v Čadci denne po hlavnej ceste
viac ako 18 700 áut, z toho drvivá väčšina tranzituje ďalej
na sever do Poľska a Českej republiky. Nová diaľnica by mala presunúť tranzitujúce kamióny mimo mestských ko-

munikácií. Zásadný význam
pre stavbu má vybudovanie
mimoúrovňovej križovatky
Svrčinovec. Umožní sprevádzkovanie tohto úseku diaľnice a
zabezpečí dopravné spojenie s
budúcou R5 smerom na Českú
republiku. V tejto križovatke
bude vyriešené prepojenie
diaľnice a cesty I/11 vo všetkých dopravných smeroch,
čím sa v tomto bode vytvorí
možnosť prepojenia troch európskych štátov – Poľska, Česka a Slovenska. Ak všetko dobre pôjde, diaľnicu by mali odovzdať do užívania verejnosti v
roku 2020.
(R)

Prvým Čadčanom
roku 2018 je Ondrejko
Ondrejko Rafaj je prvým
Čadčanom roka 2018. Narodil sa v Kysuckej nemocnici v Čadci 1. januára 2018
o 22.04 hod. Po pôrode vážil
3 800 g a meral 53 cm. Doma

sa na Ondrejka teší jeho malá sestrička. Ondrejkovi a jeho mame prišiel zablahoželať a zaželať veľa zdravia
a šťastia aj primátor Čadce
Milan Gura.
(R)

Mesto Čadca v znamení významných výročí

ROKY 1778 A 1848 VÝRAZNE OVPLYVNILI VÝVOJ MESTA A JEHO OBYVATEĽOV
V rámci programu Novoročného trojkráľového
koncertu, ktorý sa konal
na pôde Domu kultúry
v Čadci v prvú januárovú
sobotu, sme si po prvýkrát pripomenuli aj dve
významné historické
udalosti, ktoré sa zapísali
do života Čadce.

9.januára 2018 uplynulo 240 rokov odo dňa, kedy jedna z najmocnejších a najosvietenejších európskych panovníčok,
cisárovná Mária Terézia, podpísala výsadnú listinu, ktorou
povýšila Čadcu na mestečko
s právom usporadúvania 4 výročných jarmokov. Čadca tak
získala mestské výsady, ktoré

podporili jej ďalší hospodársky
rozmach a osídľovanie. Stala sa
administratívno-správnym,
obchodným a remeselným
centrom horných Kysúc. Tento dátum, ktorý patrí v histórii
nášho mesta i regiónu k tým
najdôležitejším, priamo nadviazal na rok 2017, kedy sme
si pripomenuli 300 rokov od
narodenia Márie Terézie (počas nedávnych sviatočných
dní sme mohli bližšie spoznať
túto veľkú ženu aj vďaka dvojdielnemu koprodukčnému
televíznemu filmu). Osmička
sa viaže aj s ďalším letopočtom, ktorý zasiahol do diania
nášho mesta a v chladných
decembrových dňoch roku
1848 priviedol na jeho pôdu

významných slovenských dejateľov – Ľudovíta Štúra, Jozefa
Miloslava Hurbana a ďalších
predstaviteľov slovenského
dobrovoľníckeho zboru. Meruôsmy rok a pôsobenie Slovenskej národnej rady v Čadci zanechali hlbokú stopu, prispeli
k nárastu a prehĺbeniu slovenského národného povedomia
obyvateľov mesta i priľahlých
obcí. Veď práve na pôde Čadce,
6. decembra bola vydaná Výzva
k národu slovenskému. Správa mesta sa, hoci len na veľmi
krátky čas, dostala do slovenských rúk. K dobrovoľníkom sa
pridalo 30 miestnych obyvateľov, mesto opustili nadránom 7.
decembra. V revolučnom roku
1848 zasadili naši predkovia

pri kostole niekoľko líp. Dnes
sú z nich nádherní, mohutní
a tichí svedkovia minulosti.
Udalosti pripomína aj pamätník – monolit s reliéfom slo-

venského dobrovoľníka, ktorého autorom je sochár Vojtech
Ihriský (predtým sa nachádzal
na budove starej fary). Autormi pamätníka sú Pavol Muška

a Vladimír Macura. Uvedené
výročia si budem rôznymi formami pripomínať po celý kultúrny a spoločenský rok 2018.
(AT)
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Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.
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Novoročný trojkráľový
koncert nadchol publikum
Mesto Čadca i Kysuce
opätovne vstúpili do nového roka slávnostným
Novoročným trojkráľovým
koncertom (6. 1. 2018), v
rámci ktorého boli už po 20.
raz odovzdané aj ocenenia
osobnostiam Kysúc.

Tento koncert, príprave ktorého venujú organizátori
mimoriadnu pozornosť, už
tradične otvára kultúrnu
a spoločenskú sezónu v Čadci
i na Kysuciach. Patrí k najnavštevovanejších, najprestížnejších a najkvalitnejších
kultúrno -spoločenských
podujatí roka nielen v meste
Čadca, ale aj v rámci nášho
regiónu a jeho dobré meno sa
nesie aj za hranicami Kysúc.
Mimoriadne priaznivý ohlas
u publika mal aj ten tohtoročný. V úvodnej časti sa prítomným prihovoril primátor Čadce Ing. Milan Gura. Následne
predstavitelia Kysuckej kultúrnej nadácie MUDr. Stanislav Mizera, Ing. Miroslava Pijaková a ThDr. Ladislav
Ostrák spoločne s primátormi a starostami kysuckých
miest a obcí odovzdali čestný titul a ocenenie Osobnosť
Kysúc za rok 2017. Čestnými
titulmi Osobnosť Kysúc za
rok 2017 sa môžu pýšiť kultúrna manažérka a publicistka
Magdaléna Hacková (Čadca)
– za významné celoživotné
dielo v kultúre, jadrový fyzik
prof. RNDr. Pavel Povinec,

DrSc. (rodák z Ochodnice) –
za mimoriadnu humanitnú
celoživotnú činnosť, majiteľ
stavebnej spoločnosti PROMONT Pavol Masnica (Stará
Bystrica) – za ojedinelé hospodárske výsledky a hokejbalista Lukáš Piják (Radoľa) za
výnimočný športový výkon
majstra sveta
Druhá časť slávnostného večera patrila majstrovským
kúskom svetových i domácich hudobných skladateľov.
Zazneli v podaní členov Kysuckého komorného orchestra, pod taktovkou dirigentov
Karola Kevického a čestného
občana Čadce – Taliana Enrica Volpe. Špecifikum koncertu spočívalo v tom, že sa
niesol v znamení špičkových
sólových vokálnych i inštrumentálnych partov. Publiku
sa predstavili domáci umelci
i zahraniční hostia, ktorí sa

v Čadci buď narodili, pôsobia
na jej pôde alebo so životom
a dianím mesta v minulosti
či v súčasnosti úzko súvisia,
spolupracujú s ním a podporujú ho – sopranistky Antónia
Gráfová, Tiziana Guaglianone (Taliansko), Eva Nováková (ČR), tenoristi Jozef Gráf
a Ľubomír Kizek, cimbalistka
Radka Weisháb, huslista Stanislav Palúch, gitarista Adam
Marec, violončelisti Andrej
Gál a Petra Machková Čadová
(ČR) a čembalista Marek Čermák (ČR). V ich podaní sme
boli svedkami skutočne mimoriadne kvalitných interpretačných výkonov. Finále
koncertu patrilo J. Straussovi
a jeho populárnej skladbe Radeckého marš. Mimoriadne
šarmantne a hravo sa jej spoločne zhostili obaja dirigenti,
čím skvele pobavili a roztlieskali publikum. Do posledného

Čo prinieslo januárové
zastupiteľstvo

miesta zaplnená divadelná
sála Domu kultúry v Čadci
sa odvďačila umelcom vynikajúcou atmosférou, veľkým
aplauzom i záverečným standing ovation.
Vynikajúca dramaturgia, mimoriadne kvalitné výkony
orchestra, oboch dirigentov
a spomenutých sólistov,ako aj
slávnostný akt odovzdávania
ocenení Osobnosť Kysúc za
rok 2017, sa podpísali pod skutočne krásny a nezabudnuteľný novoročný večer, výnimočný zážitok a silné emócie. Dôkazom toho sú aj veľmi dobré
a priaznivé ohlasy, čo nás veľmi teší a motivuje do ďalších
dní. Garantmi Novoročného
koncertu a jeho hlavnými organizátormi boli Mesto Čadca,
Dom kultúry v Čadci a Kysucká kultúrna nadácia.
Poďakovanie
Mesto Čadca a Dom kultúry
v Čadci vyslovujú svoje úprimné poďakovanie Kysuckému
komornému orchestru, jeho
umeleckému a organizačnému
vedeniu a všetkým účinkujúcim
umelcom za ich jedinečné vystúpenie. Ďakujeme aj všetkým
návštevníkom za priazeň a podporu kultúry v našom meste. Teší nás, že nielen tento koncert,
ale aj ostatné podujatia, ktoré
sa konali v rámci cyklu Kysucké
Vianoce v Čadci mali priaznivý
ohlas a boli hojne navštevované.
(AT)

Magdaléna Hacková – Osobnosť Kysúc 2017
Kysucká kultúrna nadácia
už po 20. raz udeľovala
v rámci Novoročného trojkráľového koncertu v Čadci
ocenenia a čestné tituly
Osobnosť Kysúc za rok 2017.

Za významné celoživotné
dielo v kultúre si ho prevzala
kultúrna manažérka, moderátorka, scenáristka a publicistka Magdaléna Hacková
z Čadce. Patrí k významným
osobnostiam nášho mesta i
regiónu, výrazne sa zaslúžila
o ich rozvoj, najmä v oblasti
kultúry, umenia a spoločenského života. V danej oblasti
aktívne pôsobí už viac než 50
rokov. Jej doménou sa stala
miestna a regionálna kultúra, osobitne záujmovo-umelecká činnosť (divadlo, malé
javiskové formy, zborový spev,
výstavy a pod.). Dlhodobo pôsobila ako metodička a neskôr
aj ako riaditeľka Kysuckého
osvetového (dnes kultúrneho) strediska v Čadci, moderovala a režírovala mnohé kul-

túrne a umelecké programy.
Zaslúžila sa o založenie, resp.
rozvoj festivalov s nadregionálnym významom – Palárikova Raková, Beskydské
slávnosti, Folklórny festival
Ochodnica, Goralské slávnosti, Rozprávačské Lodno. Štyri
desaťročia sa podieľa na práci
a účinkovaní Miešaného speváckeho zboru Kysuca, moderuje jeho koncerty, iniciovala a rozvíja medzinárodné
kontakty a spoluprácu zboru
s partnermi v Taliansku. Stála
aj pri zrode a napĺňaní partnerskej spolupráce Čadce a
regiónu Kysúc s Poľskou republikou a mnohých vzájomných recipročných podujatí
a projektov, ako aj prezentácie kysuckých umeleckých
kolektívov a sólistov v uvedených krajinách.
Magdaléna Hacková, hoci
je t. č. na dôchodku, je stále aktívna, organizuje a moderuje
mnohé kultúrne podujatia,
vernisáže výstav a koncerty
v regióne Kysúc, pracuje vo

Tri jednoaktovky Medveď,
Pytačky a O škodlivosti tabaku uvedú v réžii Vlada Moresa pod názvom Navždy spolu.
Ako už samotný názov napovedá pôjde o osudové stretnutia mužov a žien s neodmys-

Nezabudlo sa ani na občianske združenia, nadácie, ktoré
si rozdelili finančnú podporu
vo výške 5 tisíc eur a rovnaká
podpora 5 tisíc eur poputovala medzi farnosti. Poslanci sa
v druhom bode venovali hromadnej bytovej výstavbe v
meste, ktorá vznikne za podpory Štátneho fondu rozvoja
bývania. Ide o 138 mestských
nájomných bytov.
Poslanci v hlasovaní schválili všetky body rokovania,
ktoré pripravilo vedenie mesta Čadca.
Športové kluby v meste
Čadca získali na svoju
činnosť historicky
najvyššiu sumu

Klub karate ZZO Čadca 3 500
eur, trojtisícové dotácie budú
poskytnuté Kysuckej šachovej škole, Mestskému športovému klubu hádzana, Atletickému klubu ZZO Čadca.
TJ Slávia CAISSA Čadca 2 000
eur,Športový klub Čadca – Horelica 1 500 eur, Športový klub
polície 1 000 eur, Športové a
kultúrne centrum Milošová
1 000 eur. Kysucká hokejbalová únia Čadca 1 000 eur. Hokejbalisti sa ale v roku 2018
môžu tešiť na výstavbu nového hejbalového ihriska, ktoré
vo výške 170 tis eur bude financované z rozpočtu mesta.
Hromadná bytová
výstavba

Uznesenie č. 114 z decembra
2016 zaväzovalo primátora
mesta, aby vyhlásil verejné
obstarávanie, výsledkom
ktorého ma byť obstaranie
hromadnej bytovej výstavby
v meste. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo zámer
mesta odkúpiť od súkromného investora výstavbu 3 bytových domov na sídlisku Žarec.
Mesto by kúpu bytov malo financovať z úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania.
Tento rozvojový zámer
podporilo, aj keď postačujúco
len 14 poslancov.

Kým minulé roky sa prerozdeľovali sumy ako 30 tisíc eur,
minulý rok po prvýkrát 90 tisíc eur tento rok hovoríme o
sume 120 tisíc eur. Historicky
tak najvyššia suma 120 tisíc
eur sa prerozdelila na činnosť
Ing. Milan GURA: „Viac ako
16-tich športových klubov v
meste Čadca na štvrtkovom 400 nevybavených žiadostí o
bývanie hovorí jasne: ľudia
zastupiteľstve.
potrebujú bývanie. Je povinnosťou vedenia mesta sa
Komu sa čo ušlo
10-tisícovú finančnú injekciu týmto problémom zaoberať.
získal Mestský stolnoteniso- Mesto Čadca chce 138 bytov
vý klub Čadca, ktorý má dlho- zabezpečiť s podporou Štátdobo vynikajúce výsledky v neho fondu rozvoja bývania.
najvyšších stolnotenisových Verím, že budeme opäť úspešsúťažiach. Maratóncom z ní a po 99 - tich nájomných
čadčianskeho klubu príde na bytoch pribudnú pre Čadcaúčet 6 000 eur, tento rok čaká nov ďalšie mestské nájombežcov zmena trasy, pobeží- né byty. Je pre mňa ako pre
me smerom na Bystrickú do- primátora prioritou vytvoriť
linu. Telovýchovnej jednote z Čadce dôstojné miesto na
Čadca, ktorá zastrešuje sán- bývanie, prácu a spoločenský
karov, volejbalistov a turis- život.“
Ďalšie zasadnutie Mestskétický oddiel poskytne mesto
5 000 eur. Najväčší finančný ho zastupiteľstva v Čadci sa
balík v objeme 76 500 tisíc eur bude konať vo štvrtok 1.marpoputuje na podporu futbalu. ca 2018 o 8.30

Novoročná pozvánka
do mestskej galérie
vedení MSZ Kysuca a v ostatných rokoch ako autorka
a spoluautorka pripravila
v spolupráci s Vydavateľstvom Magma niekoľko publikácií venovaných kultúre,
umeniu a kysuckým osobnostiam (monografia Helena
Zahradníková, Pamätnica
MSZ Kysuca k 35. a 40. výročiu
zboru). Počas svojej dlhoroč-

nej činnosti v oblasti kultúry
získala viaceré ocenenia.V roku 2011 jej bola udelená Cena
primátora mesta Čadca. Jej
prácu ocenili aj ďalšie kysucké mestá a obce. Žije a pôsobí
v Čadci.
K oceneniu pani Magdaléne Hackovej srdečne blahoželáme a do ďalších dní jej prajeme veľa šťastia a úspechov.

Palárikovci siahli po Čechovových jednoaktovkách
Členovia Divadelného súboru
Jána Palárika v Čadci siahli
v tejto divadelnej sezóne po
troch jednoaktovkách ruského klasika, velikána svetovej
dramatickej tvorby A. P. Čechova.

Na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Čadci dňa
25. 1. 2018 poslanci prerokovali 2 body programu.
Prvé tohtoročné zastupiteľstvo poteší najmä
športovcov, ktorým sa
prerozdeľovala schválená
dotácia vo výške 120 tisíc
eur na podporu športu.

liteľným
čechovovským
humorom a iróniou. Čechov
je vynikajúci psychológ, prenikavý znalec ľudskej duše a
medziľudských vzťahov. Pre
každého herca je Čechovova
hra veľkou príležitosťou a aj

výzvou. Ako sa s touto výzvou
popasovali Palárikovci, budú
môcť diváci posúdiť na pripravovanej premiére 3. marca
2018 o 18.00 hod v Dome kultúry v Čadci.
(KJ)

Galéria Čadca pozýva
svojich priaznivcov na originálnu výstavu, v rámci
ktorej predstavuje tvorbu
mladého talentované sochára Ondreja 4. Zimku.

V poradí už 22. výstava v
komornom priestore galérie nesie názov V rodnom
hniezde a autor sa v nej vyznáva zo svojich citov, pocitov i vzťahov k rodisku svojich predkov – ku Kysuciam,
kde v súčasnosti žije a tvorí.
Výstava potrvá do 2. februára 2018.
Pripravujeme
Vo februári sprístupníme
v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre
deti BIBIANA originálnu
interaktívnu výstavu pod
názvom KRAJINA KOMIK-

SU. Plavčík a Vratko – veselý
horor pre deti. Je to už tretie
výstava, ktorú zrealizujeme
v spolupráci s touto národnou inštitúciou a veríme,
že priláka pozornosť detí
i dospelých. V máji, kedy
si pripomenieme už piate výročie pôsobenia našej
galérie, ponúkneme našim
návštevníkom jedinečnú
výstavu z tvorby poprednej
slovenskej výtvarníčky Ivett
Axamitovej. Jej tvorba – keramika, maľba na sklo, akvarely, šperky sú skutočnými
skvostami, ktoré pohladia
srdce i dušu.
Galéria je otvorená v PO
– PIA od 8.00 do 16.00 hod.
V prípade záujmu a pre kolektívy aj mimo tohto času.
Srdečne vás pozývame.
(AT)
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Otázka primátOrOvi
Čo prinesie rok 2018 pre Čadcu, na čo sa môžeme tešiť?
Poslanci na svojom decembrovom zastupiteľstve
podporili predložený návrh rozpočtu na rok 2018.
Čadčania sa môžu tešiť na rozvojový rok. Čakajú nás veľké projekty.
V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry sa zvýšia výdavky na opravy
ciest, chodníkov a priechodov. V rozpočte sú zahrnuté aj financie
na výstavbu nových parkovísk, ako napríklad na sídlisku Kýčerka.
Rozpočet ráta s veľkými investíciami do našich škôl – komplexnou
rekonštrukciou Materskej školy na ul. SNP, výmenou okien na ZŠ s MŠ
Podzávoz, ZŠ J. A. Komenského a zateplením budovy MŠ na Horelici.
Mesto navyšuje aj výdavky na šport, konkrétne sa jedná o dotácie pre športové
kluby v meste. Plánuje sa výstavba hokejbalového ihriska, rekonštrukcia
športovej tribúny, krytej plavárne, obnova detských ihrísk či budovanie
nových. Budeme pokračovať aj v zavádzaní moderného zberu odpadu
polopodzemnými kontajnermi.

MESTSKÉ NOVINY
www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk
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prvým Čadčanom roku 2018 je Ondrejko
Ondrejko Rafaj je prvým Čadčanom
roka 2018. Narodil sa v Kysuckej
nemocnici v Čadci 1. januára 2018
o 22.04 hod. Po pôrode vážil 3 800 g a
meral 53 cm. Doma sa na Ondrejka teší
jeho malá sestrička. Ondrejkovi a jeho
mame prišiel zablahoželať aj primátor
Milan Gura.
Prvou Kysučankou bola Rebeka
Jurčíková z Lutíš
Prvé tohtoročné bábätko sa narodilo po
polnoci o 1.21 hod.. Bola ňou Rebeka,
ktorá vážila 3 600 g a merala 52 cm.
Deťom aj ich rodinám želáme krásny
život a prajeme najmä veľa zdravia
a šťastia.
(r)

práce na diaľnici pokračujú, zbúrané domy
už miznú zo zoznamu katastra
Z 36 objektov – rodinných stavieb a budov,
ktoré stáli v ceste budúcej diaľnice D3
v časti Bukov – Svrčinovec, už stojí len jeden
rodinný dom. Ten sa zatiaľ nepodarilo
zhotoviteľovi získať napriek tomu, že
bol štátom vyvlastnený. Múry domov
mizli z povrchu zemského postupne,
v týchto dňoch sa vytrácajú už aj zo
stránok a zoznamu katastra nehnuteľností.
Podľa vyjadrenia Národnej diaľničnej
spoločnosti, práce na diaľničnom úseku
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec postupujú
tak, ako boli naplánované, s minimálnymi
zmenami. Stavbári majú za sebou
prekládku inžinierskych sietí, úpravu
potokov, investor vybudoval prístupové
komunikácie, podarilo sa zrekonštruovať

most ponad Kysucu. Zbúranie starého
železničného mosta a vybudovanie nového
príde, podľa najnovších informácii, na rad
až v roku 2020, a to pre zamietavé stanoviská
odborných orgánov. Stavebné práce na
diaľnici D3 sú v náročnom geologickom
teréne. Naplánovaná je výstavba 19 mostov
v dĺžke 3,5 km. Obyvateľom v blízkosti
stavby by malo zabezpečovať pokojný
spánok 28 protihlukových stien. Ide
o významný medzinárodný dopravný
koridor do Poľska i Čiech. Výrazne odľahčí
dopravu na Kysuciach predovšetkým od
tranzitujúcich kamiónov. Podľa údajov
ministerstva dopravy prejde v Čadci denne
po hlavnej ceste viac ako 18 700 áut, z toho
drvivá väčšina tranzituje ďalej na sever do

Poľska a Českej republiky. Nová diaľnica
by mala presunúť tranzitujúce kamióny
mimo mestských komunikácií. Zásadný
význam pre stavbu má vybudovanie
mimoúrovňovej križovatky Svrčinovec.
Umožní sprevádzkovanie tohto úseku
diaľnice a zabezpečí dopravné spojenie
s budúcou R5 smerom na Českú
republiku. V tejto križovatke bude
vyriešené prepojenie diaľnice a cesty I/11
vo všetkých dopravných smeroch, čím sa
v tomto bode vytvorí možnosť prepojenia
troch európskych štátov – Poľska, Česka
a Slovenska. Ak všetko dobre pôjde,
diaľnicu by mali odovzdať do užívania
verejnosti v roku 2020.
(r)

mesto Čadca v znamení
významných výročí
vývoz odpadu na Chalupkovej ulici sa zvýšil

V prológu Novoročného trojkráľového
koncertu (6. 1. 2018) sme si po
prvýkrát pripomenuli aj dve významné
historické udalosti, ktoré sa zapísali do
života Čadce. 9. januára 2018 uplynulo
240 rokov odo dňa, kedy jedna
z najmocnejších a najosvietenejších
európskych panovníčok, cisárovná
Mária Terézia, podpísala výsadnú
listinu, ktorou povýšila Čadcu na
mestečko s právom usporadúvania
4 výročných jarmokov. Čadca tak
získala mestské výsady, ktoré podporili
jej ďalší hospodársky rozmach
a osídľovanie. Stala sa administratívnosprávnym, obchodným a remeselným
centrom horných Kysúc. Tento dátum,
ktorý patrí v histórii nášho mesta
i regiónu k tým najdôležitejším,
priamo nadviazal na rok 2017, kedy
sme si pripomenuli 300 rokov od
narodenia Márie Terézie (počas
nedávnych sviatočných dní sme mohli
bližšie spoznať túto veľkú ženu aj
vďaka dvojdielnemu koprodukčnému
televíznemu filmu). Osmička sa viaže
aj s ďalším letopočtom, ktorý zasiahol
do diania nášho mesta a v chladných
decembrových dňoch roku 1848
priviedol na jeho pôdu významných

slovenských dejateľov – Ľudovíta
Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana
a ďalších predstaviteľov slovenského
dobrovoľníckeho zboru. Meruôsmy
rok a pôsobenie Slovenskej národnej
rady v Čadci zanechali hlbokú stopu,
prispeli k nárastu a prehĺbeniu
slovenského národného povedomia
oby vateľov mesta i priľahlých
obcí. Veď práve na pôde Čadce
6. decembra bola vydaná Výzva
k národu slovenskému. Správa mesta
sa, hoci len na veľmi krátky čas, dostala
do slovenských rúk. K dobrovoľníkom
sa pridalo 30 miestnych obyvateľov,
mesto opustili nadránom 7. decembra.
V revolučnom roku 1848 zasadili naši
predkovia pri kostole niekoľko líp.
Dnes sú z nich nádherní, mohutní
a tichí svedkovia minulosti. Udalosti
pripomína aj pamätník – monolit
s reliéfom slovenského dobrovoľníka,
ktorého autorom je sochár Vojtech
Ihriský (predtým sa nachádzal
na budove starej fary). Autormi
pamätníka sú Pavol Muška a Vladimír
Macura. Uvedené výročia si budem
rôznymi formami pripomínať po celý
kultúrny a spoločenský rok 2018.
(at)

trojnásobne. Obyvatelia prestali separovať?!
Koberce, pečivo, plastové flaše, staré
televízory, elektrospotrebiče, wc misy,
vybúrané jadrá – takmer všetko, čo si
vieme predstaviť vyhadzujú niektorí
z obyvateľov na Chalupkovej ulici do nových
polopodzemných kontajnerov, ktoré radnica
v lokalite umiestnila, aby sa miestnym zvýšil
komfort bývania. Ide totiž o hustú obytnú
zónu. Nový systém zberu odpadov mal
priniesť viac poriadku, nové parkovacie
miesta, skrátka, krajšie okolie pre miestnych
obyvateľov. To bol zámer vedenia mesta.
Obrátil sa však proti nemu. Kým mesto
vyvážalo odpad za starých pomerov na
Chalupkovej ulici 2 razy do týždňa, počas
Vianoc, v priebehu 10 dní to bolo 5 ráz,
teda každý druhý deň. 99 tisíc litrov odpadu
vyhodili obyvatelia do zberných nádob, kým
za rovnaké obdobie v starom systéme 33 tisíc
litrov. Nové stojiská na komunálny odpad
na Chalupkovej ulici bol pilotný projekt
v Čadci. Výborne funguje aj v iných mestách,
napríklad v Bratislave, v Nitre – chystajú ho
v ďalších samosprávach. Čadčianska radnica
má záujem zvyšovať kultúru bývania občanov,
chce, aby sa obyvatelia sídlisk dobre cítili. Sú
takí, ktorí ale, zdá sa, maria dobrý úmysel.
Alebo ide o nevídanú nevedomosť, nezvyk,
ako s kontajnermi narábať? Každá „sranda“
ale čo-to stojí, a samozrejme, i prehrešky
súvisiace s vývozom komunálneho odpadu.
Náklady, ktoré takto vznikajú, idú z vrecka

nás všetkých, z peňazí, ktoré by sa dali použiť
užitočnejšie, napríklad ako príspevok na
opravu ihriska, alebo miestneho chodníka,
alebo na podporu dôchodcov, detí, rozvoja
športu. „Štát sa chystá zvyšovať poplatky za
vývoz komunálneho odpadu a nejde o žiadne
symbolické sumy,“ hovorí vedúca oddelenia
životného prostredia Ing. Emília Ďuranová.
„Ak sa nespamätáme, tak následky pocítime.
Čím menej totiž vytriedime, tým viac sa
zdvihne poplatok za vyvezenú tonu a mesto
to bude musieť uhradiť, nie však z mestských
zdrojov, poplatky budú musieť by zreálnené
obyvateľom. Takže chudáci tí, ktorí poctivo
triedia a budú musieť doplácať na lajdákov,“
dodáva Emília Ďuranová. Napriek všetkému
primátor Ing. Milan Gura verí, že situácia sa
obráti k lepšiemu a mesto aj tento problém
zvládne. V spolupráci s tými, ktorým záleží
na zveľaďovaní vlastného okolia. „Som
presvedčený, že ľudí, ktorým nezáleží na

dobru, je drvivá menšina. Je oveľa viac tých,
ktorí chránia hodnoty. Prosím, aby sme
v ich zveľaďovaní pokračovali, aj keď idú
veci ťažšie.“
Čo spôsobuje problémy s odpadmi na
Chalupkovej ulici?
Komunálny odpad z Chalupkovej ulice bol
pred zavedením nového systému zberu
polopodzemnými kontajnermi vyvážaný
dvakrát za týždeň. Nový systém zberu
priniesol zvýšenie vývozu na trikrát
týždenne (objem odpadu sa zvýšil o 99
tisíc litrov). Dôvodom však nie sú nové
polopodzemné kontajnery, resp. ich kapacita
(tá postačuje). Kto a čo spôsobilo tento stav,
už z časti vieme. Niektorí obyvatelia si nové
polopodzemené kontajnery „pomýlili“
s veľkokapacitnými a dávajú do nich iný ako
komunálny odpad, a tiež nastáva problém
s občanmi, ktorí v danej lokalite nebývajú,
ale odpad na toto miesto privážajú (v tomto
smere už mesto pripravuje opatrenia). Sviatky
vždy prinesú nadmerné množstvo odpadu.
Vývozy boli prispôsobené aj tomuto náporu.
Vývoz prebiehal v čase 22., 25., 27., 29. a 31.
decembra. No aj tak to nestačilo. Vedenie
mesta rozhodlo, že dve vybudované stojiská
sa doplnia o ďalšie. Uvidíme, či to už bude
kapacitne postačujúce, alebo sú to len ľudia,
ktorí si nevážia dobré veci, ktoré majú zvýšiť
komfort nášho bývania.
(r)
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Palárikovci pripravujú novú premiéru
Č l e n ov i a D i v a d e l n é h o s ú b o r u
Jána Pa lár i ka v Č adci sia h li
v tejto divadelnej sezóne po troch
jednoaktovkách ruského klasika,
velikána svetovej dramatickej tvorby
A. P. Čechova. Jednoaktovky Medveď,
Pytačky a O škodlivosti tabaku uvedú
pod názvom Navždy spolu. Ako
už samotný názov napovedá pôjde
o osudové stretnutia mužov a žien
s neodmysliteľným čechovovským

humorom a iróniou. Č echov je
vynikajúci psychológ, prenikavý
znalec ľudskej duše a medziľudských
v z ť a hov. Pre k a ž d ého he rc a j e
Čechovova hra veľkou príležitosťou
a výzvou. Ako sa s touto výzvou
popasovali Palárikovci, budú môcť
diváci posúdiť na pripravovanej
premiére 3. marca 2018 o 18.00 hod
v Dome kultúry v Čadci.
(kj)

Novoročný trojkráľový koncert patril sólistom
Mesto Čadca i Kysuce opätovne
vstúpili do nového roka slávnostným
Novoročným trojkráľovým koncertom
(6. 1. 2018), v rámci ktorého boli už po 20.
raz odovzdané aj ocenenia osobnostiam
Kysúc. Koncertom vyvrcholil 27. ročník
programového cyklu pod názvom
Kysucké Vianoce v Čadci, ktorý ponúkol
svojim návštevníkom množstvo
zaujímavých a originálnych kultúrnych,
spoločenských i športových podujatí.
Novoročný trojkráľový koncert už
tradične otvára kultúrnu a spoločenskú
sezónu v Čadci i na Kysuciach, je
jedným z najnavštevovanejších,
najprestížnejších a najkvalitnejších
kultúrno-spoločenských podujatí roka
nielen v meste Čadca, ale aj v rámci
nášho regiónu a jeho dobré meno sa
nesie aj za hranicami Kysúc. Mimoriadne
priaznivý ohlas mal aj ten tohtoročný.
V úvodnej časti večera pozdravil
prítomné publikum primátor Čadce
Ing. Milan Gura. Predstavitelia KKN
spoločne s primátormi a starostami
kysuckých miest a obcí odovzdali
čestný titul a ocenenie Osobnosť Kysúc
za rok 2017 kultúrnej manažérke
a publicistke Magdaléne Hackovej
– za významné celoživotné dielo
v kultúre, jadrovému fyzikovi prof.
RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc. – za

mimoriadnu humanitnú celoživotnú
činnosť, majiteľovi stavebnej spoločnosti
PROMONT Pavlovi Masnicovi –
za ojedinelé hospodárske výsledky
a hokejbalistovi Lukášovi Pijákovi za
výnimočný športový výkon majstra
sveta Druhá časť večera patrila hudbe.
V podaní členov Kysuckého komorného
orchestra, pod taktovkou dirigentov
Karola Kevického a čestného občana
Čadce – Taliana Enrica Volpe, zazneli
jedinečné skladby svetových hudobných
majstrov. Špecifikum koncertu spočívalo
v tom, že sa niesol v znamení špičkových
sólových vokálnych i inštrumentálnych
partov. Publiku sa predstavili domáci
umelci i zahraniční hostia, ktorí sa
v Čadci buď narodili, pôsobia na jej
pôde alebo so životom a dianím mesta
v minulosti či v súčasnosti úzko súvisia,
spolupracujú s ním a podporujú ho –
sopranistky Antónia Gráfová, Tiziana
Guaglianone (Taliansko), Eva Nováková
(ČR), tenoristi Jozef Gráf a Ľubomír
Kizek, cimbalistka Radka Weisháb,
huslista Stanislav Palúch, gitarista
Adam Marec, violončelisti Andrej
Gál a Petra Machková Čadová (ČR) a
čembalista Marek Čermák (ČR). V ich
podaní sme boli svedkami skutočne
mimoriadne kvalitných interpretačných
výkonov. Hudobným prídavkom (J.

Strauss: Radeczky Marsch) koncert
skvele okorenili obaja dirigenti svojim
šarmantným a hravým prejavom, čím
mimoriadne pobavili a roztlieskali
publikum. Do posledného miesta
zaplnená divadelná sála Domu
kultúry v Čadci sa odvďačila umelcom
vynikajúcou atmosférou, veľkým
aplauzom i záverečným standing ovation.
Skvelá dramaturgia, mimoriadne
kvalitné výkony orchestra, oboch
dirigentov a spomenutých sólistov, ako
aj slávnostný akt odovzdávania ocenení
Osobnosť Kysúc za rok 2017, sa podpísali
pod skutočne krásny a nezabudnuteľný
novoročný večer, výnimočný zážitok
a silné emócie. Dôkazom toho sú aj
veľmi dobré a priaznivé ohlasy, čo
nás veľmi teší a motivuje do ďalších
dní. Garantmi Novoročného koncertu
a jeho hlavnými organizátormi boli
Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci
a Kysucká kultúrna nadácia.
Vedenie Mesta Čadca a Domu kultúry
v Čadci aj touto cestou vyjadrujú svoje
úprimné poďakovanie Kysuckému
komornému orchestru, jeho
umeleckému a organizačnému vedeniu
a všetkým účinkujúcim umelcom za ich
jedinečné vystúpenia.
(at)

Pozvánka do galérie
Galéria Čadca pozýva svojich priaznivcov
na originálnu výstavu, v rámci ktorej
predstavuje tvorbu mladého talentovaného
sochára Ondreja 4. Zimku (na snímke).
V poradí už 22. výstava v komornom
priestore galérie nesie názov V rodnom
hniezde a autor sa v nej vyznáva zo svojich
citov, pocitov i vzťahov k rodisku svojich
predkov – ku Kysuciam, kde v súčasnosti
žije a tvorí. Výstava potrvá do 2. februára
2018.
Pripravujeme
Vo februári sprístupníme v spolupráci
s Medzinárodným domom umenia pre deti
BIBIANA originálnu interaktívnu výstavu
pod názvom KRAJINA KOMIKSU. Plavčík
a Vratko – veselý horor pre deti. Je to už tretie
výstava, ktorú zrealizujeme v spolupráci
s touto národnou inštitúciou a veríme,
že priláka pozornosť detí i dospelých.
V máji, kedy si pripomenieme už piate
výročie pôsobenia našej galérie, ponúkneme

návštevníkom jedinečnú výstavu z tvorby
poprednej slovenskej výtvarníčky Ivett
Axamitovej. Jej tvorba – keramika, maľba
na sklo, akvarely, šperky sú skutočnými
skvostami, ktoré pohladia srdce i dušu.

Galéria je otvorená v PO – PIA od 8.00
do 16.00 hod. V prípade záujmu a pre
kolektívy aj mimo tohto času. Srdečne
vás pozývame.
(at)

M. Hacková s primátorom Čadce M. Gurom a podpredsedom Správnej rady KKN
S. Mizerom (vľavo).

Blahoželáme Magdaléne Hackovej
V rámci Novoročného trojkráľového
koncertu si ocenenie a čestný titul
Osobnosť Kysúc 2017 za významné
celoživotné dielo v kultúre prevzala
kultúrna manažérka, moderátorka,
scenáristka a publicistka, bývalá
riaditeľka Kysuckého osvetového
strediska Magdaléna Hacková
z Č adce. Pat r í k v ýznamný m
osobnostiam nášho mesta
i Kysúc, ktoré sa zaslúžili o ich
rozvoj, najmä v oblasti kultúry,
umenia a spoločenského života.
V danej oblasti aktívne pôsobí
už viac než 50 rokov. Má výrazné
zásluhy v oblasti rozvoja miestnej
a regionálnej kultúry, osobitne
v oblasti záujmovo-umeleckej
činnosti (divadlo, malé javiskové
for my, zb orov ý sp e v, v ýst av y
a pod.). Dlhodobo pôsobila ako
metodička a riaditeľka Kysuckého
osvetového (dnes kultúrneho)
strediska v Čadci, moderovala
a re ž í rov a l a m nohé ku ltú r ne
a umelecké programy. Zaslúžila sa
o rozvoj, resp. založenie festivalov
s nadregionálnym významom –
Palárikova R aková, B eskydské
s l áv n o s t i , Fo l k l ó r ny f e s t i v a l
Ochodnica, Goralské slávnosti,
Rozprávačské Lodno. Významne
sa podieľala a podieľa na práci
Mieš aného sp e váckeho zb or u
Kysuca, moderuje jeho koncerty,
iniciovala a rozvíja medzinárodné

kont a kt y a sp oluprác u zb or u
s partnermi v Taliansku. Stála aj
pri zrode a napĺňaní partnerskej
spolupráce Čadce a regiónu Kysúc
s Poľskou republikou a mnohých
vzájomných recipročných podujatí
a projektov, ako aj prezentácie
kysuckých umeleckých kolektívov
a sólistov v uvedených krajinách.
Magdaléna Hacková, hoci je
t. č. na dôchodku, je stále aktívna,
organizuje a moderuje mnohé
kultúrne podujatia, vernisáže výstav
a koncerty v regióne Kysúc, pracuje
vo vedení MSZ Kysuca a v ostatných
rokoch ako autorka a spoluautorka
pripravila v spolupráci
s Vydavateľstvom Magma niekoľko
publikácií venovaných kultúre,
umeniu a kysuckým osobnostiam
(monografia Helena Zahradníková,
Pamätnica MSZ Kysuca k 35. a 40.
výročiu zboru).
Počas svojej dlhoročnej činnosti
v oblasti kultúry získala viaceré
ocenenia. V roku 2011 jej bola
udelená Cena primátora mesta
Čadca. Jej prácu ocenili aj ďalšie
kysucké mestá a obce.
Žije a pôsobí v Čadci.
K o ceneniu pani Magdaléne
Hackovej srdečne blahoželáme a do
ďalších dní jej prajeme veľa šťastia
a úspechov.
(r)
Foto: Michal Lašut
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