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Informácia o vývoze a zbere 
odpadov na území mesta

Dom kultúry pozýva na výstavu Deti a Vianoce

Prvou tohtoročnou 
Čadčiankou je Lenka

Čadčianski poslanci schválili 
budúcoročný rozpočet

Živou vodou Ondreja Zimku sa 
môžete osviežiť do konca februára
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Mesto Čadca informuje občanov 
a podnikateľov, ktorí majú svoje pre-
vádzky na území mesta, že, vydalo 
podrobný harmonogram vývozu ko-
munálnych odpadov, ako aj harmono-
gram zberu triedeného komunálneho 
odpadu na rok 2022. 

Uvedené harmonogramy a podrobné 
informácie o  termínoch a  lokalitách 
vývozu odpadov, ako aj o  spôsobe 
likvidácie či triedenia rôznych druhov 
odpadov  nájdete na webovej stránke 
nášho mesta www.mestocadca.sk. Na 

tejto stránke nájdete priebežne aj in-
formácie o zbere objemných odpadov, 
odpadov s obsahom škodlivín, jedlých 
olejov a odpadov zo záhrad a parkov. 
Celoročne bude  k dispozícii aj Zberný 
dvor v Čadci – Podzávoze, ktorý pre-
vádzkuje Mestský podnik služieb v Čad-
ci. Prevádzková doba: pondelok - piatok 
od 8.00 do 14.00 hod., sobota od 8.00 
do 12.00 hod., kontakt: 0948 650 916.                                                                                                                       
Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí 
svojim zodpovedným prístupom pri-
spievajú k čistote a ochrane mestského 
životného prostredia.  (r)

V priestoroch Domu kultúry v Čadci 
na 1. poschodí je v tomto čase inšta-
lovaná výstava detských výtvarných 
prác pod názvom Deti a Vianoce. 

Má už dlhodobú tradíciu a každoroč-
ne sa do nej zapájajú základné školy 
a  ich školské kluby na území mesta 
ako aj deti navštevujúce Stružielku. 
Organizátori výstavy prijali od detí 
135 prác a ocenili 32. Vernisáž za účasti 
malých výtvarníkov sa, žiaľ, vzhľadom 

na decembrový lockdown nemohla 
uskutočniť, vecné odmeny pre autorov 
ocenených prác prevzali a  odovzdali 
panie učiteľky z  príslušných škôl. 
V týchto dňoch je však už výstava prí-
stupná a srdečne vás na ňu pozývame. 
Vstup je voľný.

Autori ocenených prác: E. Chilá, K. 
Koňušíková, A. Murčo, A. Gonščáková, 
P. Vaňovec, V. Rebrošová, A. Baláž, J. 
Horčičáková, P. Poláčková, N. Beňová, 
L. Chrastinová, J. Hajduk, M. Jedinák, 

B. Durajová, A. Sáčková, D. Slovjako-
vá, S. Prívarová, An. Najdeková, Ad. 
Najdeková, V. Papíková, J. Najdek, L. 
Najdeková, R. Prívara, P. Pučalíjk, Š. 
Budošová, T. Halagačka, S. Turiak, A. 
Michaličková, N. Kula, S. Gerátová, N. 
Šulová, A. Krellová, M. Vlčková. Oce-
neným deťom blahoželáme a prajeme 
im, aby rozvíjali aj naďalej svoj talent. 
Ďakujeme aj školám a  pedagógom, 
ktorí sa do súťaže zapojili.

 (r)

3. januára 2022 o 1.06 hod. prišla na 
svet Lenka Slivková ako prvé dieťatko 
tohto roka z Čadce. 

Jej rodičia – Dominika a Lukáš žijú 
v mestskej časti Horelica. Lenka je ich 
druhým dieťaťom, má už 5-ročného 
bračeka Tomáška. Lenke želáme najmä 
zdravie a  veľa šťastných dní v  kruhu 
rodiny. Vzhľadom na aktuálne opat-

renia v Kysuckej nemocnici v Čadci 
ani tento rok nebola možná osobná 
návšteva a stretnutie primátora Milana 
Guru s prvou Čadčiankou roka a  jej 
mamičkou (ako tomu bývalo po minulé 
roky).  Darček však máme pripravený 
a následne ho rodine doručíme. Všet-
kým novorodeným deťom v roku 2022 
a  ich rodinám želáme veľa zdravia 
a lásky. (r)

Priaznivcom výtvarného umenia 
a našej mestskej galérie oznamujeme, 
že výstava maliara Ondreja Zimku 
pod názvom Živá voda je predĺžená 
do konca februára. 

Ak ste si ju ešte nestihli pozrieť, ne-
váhajte a navštívte ju. Vystavené diela 
hýria všetkými farbami a  originálny-
mi, nenapodobiteľnými – pre majstra 

Zimku tak typickými –  dynamickými 
reálnymi i  fantastickými postavami 
a postavičkami, ktoré si podmania kaž-
dého návštevníka. Môžete ich obdivovať 
po prvý, druhý či stý raz a vždy nájdete 
na obrazoch niečo, čo ste predtým ne-
zbadali a čo vás znova a znova prekvapí 
a očarí. V tom je mágia i veľké Zimkovo 
majstrovstvo. Vstup na výstavu je voľný. 
Srdečne vás pozývame. (aš)

Na poslednom minuloročnom ro-
kovaní Mestského zastupiteľstva v 
Čadci (17. 12. 2021) schválili poslanci 
rozpočet na rok 2022 s prognózami na 
roky 2023 a 2024. 

Mesto Čadca bude v budúcom roku 
hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 
vo výške 24 miliónov eur. Približne 53 
percent z tejto sumy pôjde do oblasti 
vzdelávania, predovšetkým na bežnú 
prevádzku materských a základných 
škôl. Rozpočet nepočíta so žiadnym 
zvyšovaním daní a poplatkov.

Mesto pokračuje v historicky 
najrozsiahlejšej oprave 
čadčianskych komunikácií 

Komplexná rekonštrukcia a údržba 
miestnych komunikácií na území mesta 
Čadca bude pokračovať. Rekonštrukcie 
ďalších 13 úsekov ciest a 12 chodníkov 
bude tvoriť významnú investíciu v rámci 
rozpočtu. Lokality boli vyberané na 
základe celkového technického stavu a 
miery ich poškodenia, ako aj zohľadne-
ním požiadaviek jednotlivých občanov. 
Nezabudlo sa ani na dobudovanie 
nových parkovísk, a to na sídlisku III. 
Tie vzniknú na pôvodných stojiskách, 
ktoré nahradili moderné polopodzemné 
kontajnery.

II etapa rekonštrukcie 
MHD zastávok

Modernizácia autobusových čakárni 
ma viacero etáp, s  cieľom jednotného 
moderného vzhľadu a  lepšej údržby. 
V prvej v roku 2021 prešlo kompletnou 
rekonštrukciou 17 autobusových čakárni v 
prímestských častiach Čadečka a Horelica. 
Zastávky sú vybavené modernými prvka-
mi a potrebným mobiliárom. V roku 2022 
s výmenou pokračujeme, výmenou prejde 
18 čakární v mestských častiach Milošová, 
Rieka a na sídlisku Žarec.

Urnový háj na cintoríne 
u Krkošky

Vzhľadom na narastajúci počet kre-
mácií sa vedenie mesta rozhodlo, že 
v roku 2022 pripraví obchodnú verejnú 
súťaž  na vybudovanie urnového hája na 
miestnom cintoríne u Krkošky.

Aj v ťažkých časoch sa našli 
financie pre športové kluby 
a podporu športu v meste 

Mesto Čadca naďalej bude poskytovať 
bezplatne športové haly, to znamená, 
že športovci okrem pridelených dotácií 
majú možnosť bezplatne využívať špor-
tové haly na Ul. športovcov a na Ul. A. 
Hlinku. Suma, ktorou takto mesto kluby 
dotuje, prevyšuje sumu 200 tisíc eur roč-

ne. Po rozsiahlej rekonštrukcii atletické-
ho oválu plánuje pokračovať s oplotením 
areálu a rekonštrukciou časti športového 
areálu – krytej tribúny. Zároveň sa počíta 
s rozsiahlou rekonštrukciou vozovky na 
ul Športovcov. Rozpočet pre rok 2022 
počíta aj s výmenou umelého trávnika 
na viacúčelovom ihrisku Milošová 
a s rekonštrukciou prekážok na Skate-
parku. Plánuje sa aj vybudovanie nového 
Workoutového ihriska.

Prvé bezbárierové eko detské 
ihrisko čoskoro aj v Čadci

V rámci rozpočtu pre rok 2022 sa mys-
lelo aj na rodiny s deťmi. V rámci mesta 
sa plánuje s výmenou prvkov na detských 
ihriskách. Tie prechádzajú postupnou 
obnovou a centralizáciou v jednotlivých 
častiach mesta. Mesto Čadca bolo v závere 
roka úspešné v získavaní mimorozpoč-
tových zdrojov. Vo výške viac ako 50 
000 eur sa už na jar bude realizovať nový 
eko projekt s bezbariérovými prvkami 
pre deti – Ihrisko Rodinka (na snímke). 
Ing. Milan Gura: „Rodinka predstavuje 
viacgeneračný priestor s prvkami pre 
deti od 0 do 9 rokov a oddychovou zónou 
pre dospelých. Jednotlivé komponenty 
bezbariérového ihriska sú z prírodných 
materiálov a vytvoria zázemie pre zmys-
luplné trávenie voľného času rodiny.“ (r)
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Prvou tohtoročnou 
Čadčiankou je Lenka

Čadca má 23 655 obyvateľov

Informácia o vývoze a zbere 
odpadov na území mesta

Galéria Čadca a Dom kultúry pozývajú na výstavy

Poslanci schválili rozpočet 
mesta na rok 2022
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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)
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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)
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Nielen Slovensko, aj 
naše mesto každoročne 
s príchodom nového 
roka očakáva aj príchod 
prvého dieťatka na svet. 
Prvým tohtoročným 
dieťatkom Čadce bola 
Lenka Slivková. 

Narodila sa 3. januára 2022 
o  1.06 hod. v Kysuckej ne-
mocnici. Jej rodičia – Domi-
nika a Lukáš žijú v mestskej 
časti Horelica. Lenka je ich 
druhým dieťaťom, má už 
5-ročného bračeka Tomáška. 
Lenke želáme najmä zdravie, 

lásku a  veľa šťastných dní 
v  kruhu rodiny. Vzhľadom 
na aktuálne opatrenia v Ky-
suckej nemocnici v Čadci 
ani tento rok nebola možná 
osobná návšteva a stretnu-
tie primátora Milana Guru 
s prvou Čadčiankou roka 
a  jej mamičkou (ako tomu 
bývalo po minulé roky). Dar-
čeky, ktoré sme pre Lenku 
pripravili, sme odovzdali jej 
rodičom počas uplynulého 
týždňa. Všetkým novorode-
ným deťom v roku 2022 a ich 
rodinám želáme veľa zdravia 
a lásky. (r)

Mesto Čadca zazname-
nalo k 31. decembru 2021 
celkom 23 655 obyvate-
ľov. 

Oproti roku 2020, kedy žilo 
v  meste 24  371 obyvateľov, 
je to značný pokles. Podpí-
sala sa  pod to nepochybne 
aj pandémia, počet úmrtí 
v minulom roku bol vysoký. 
Spomedzi nás navždy odišlo 

celkom 345 občanov, z  toho 
184 mužov a 161 žien. V roku 
2021 pribudlo do veľkej rodi-
ny obyvateľov nášho mesta 
celkom 219 obyvateľov, z toho 
109 chlapcov a 110 dievčat. Do 
nášho mesta sa prisťahovalo 
170 občanov, z toho 82 mužov 
a 88 žien. Odsťahovalo sa 413 
občanov, z  toho 211 mužov 
a 202 žien.
 (r)

Mesto Čadca informuje 
občanov a podnikate-
ľov, ktorí majú svoje pre-
vádzky na území mesta, 
že, vydalo podrobný 
harmonogram vývozu 
komunálnych odpadov, 
ako aj harmonogram 
zberu triedeného ko-
munálneho odpadu na 
rok 2022. 

Uvedené harmonogramy 
a podrobné informácie o ter-
mínoch a lokalitách vývozu 
odpadov, ako aj o spôsobe lik-
vidácie či triedenia rôznych 
druhov odpadov  nájdete na 
webovej stránke nášho mes-
ta www.mestocadca.sk. Na 
tejto stránke nájdete prie-
bežne aj informácie o zbere 
objemných odpadov, odpa-
dov s obsahom škodlivín, jed-
lých olejov a odpadov zo zá-
hrad a parkov. Celoročne bu-
de  k dispozícii aj Zberný dvor 
v Čadci – Podzávoze, ktorý 
prevádzkuje Mestský podnik 
služieb v Čadci. Prevádzková 
doba: pondelok - piatok od 
8.00 do 14.00 hod., sobota od 
8.00 do 12.00 hod., kontakt: 
0948 650 916.   

Do zberného dvora môžu 
občania odovzdať oddelené 
zložky komunálneho odpadu 
(samostatne roztriedený pa-
pier, plasty, sklo, textílie,...), 

objemný odpad rozobratý  
(napr. nábytok), chladničky, 
televízory, práčky, počítače, 
žiarivky a ostatný elektro-
odpad z domácností, batérie, 
akumulátory, nebezpečný 
odpad (vytriedený), jedlé ole-
je a tuky, motorové oleje. Ole-
je musia byť v uzavretých ne-
rozbitných nádobách (napr. 
PET fľaše) s označením „jedlý 
olej“ alebo „motorový olej“. 
Biologický komunálny od-
pad – zelený odpad v prípade, 
že občanovi nebol pridelený 
komposter.  Drobný stavebný 
odpad je možné odovzdať za 
odplatu podľa sadzby schvá-
lenej vo VZN o miestnom po-
platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.        

Aj touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí svojim zod-
povedným prístupom pri-
spievajú k čistote a ochrane 
mestského životného pros-
tredia.  (r)

Na poslednom minulo-
ročnom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v 
Čadci (17. 12. 2021) schvá-
lili poslanci rozpočet na 
rok 2022 s prognózami na 
roky 2023 a 2024. Mesto 
Čadca bude v budúcom 
roku hospodáriť s vyrov-
naným rozpočtom vo 
výške 24 milióna eur. 

Približne 53 percent z tejto 
sumy pôjde do oblasti vzdelá-
vania, predovšetkým na bež-
nú prevádzku materských 
a základných škôl. Rozpočet 
nepočíta so žiadnym zvyšo-
vaním daní a poplatkov.

Mesto pokračuje 
v historicky 
najrozsiahlejšej 
oprave čadčianskych 
komunikácií 

Komplexná rekonštruk-
cia a údržba miestnych ko-
munikácií na území mesta 
Čadca bude pokračovať. Re-
konštrukcie ďalších 13 úse-
kov ciest a 12 chodníkov bude 
tvoriť významnú investíciu 
v  rámci rozpočtu. Lokality 
boli vyberané na základe cel-
kového technického stavu 

a miery ich poškodenia, ako 
aj zohľadnením požiadaviek 
jednotlivých občanov. Neza-
budlo sa ani na dobudovanie 
nových parkovísk, a  to na 
sídlisku III. Tie vzniknú na 
pôvodných stojiskách, ktoré 
nahradili moderné polopod-
zemné kontajnery.

2. etapa rekonštrukcie 
MHD zastávok

Modernizácia autobuso-
vých čakárni ma viacero 
etáp. Jej cieľom sú jednotný 
moderný vzhľad a efektívnej-
šia údržba. V  prvej polovici 
roku 2021 prešlo kompletnou 
rekonštrukciou 17 autobuso-
vých čakárni v prímestských 
častiach Čadečka a Horelica. 
Zastávky sú vybavené moder-
nými prvkami a potrebným 
mobiliárom. V roku 2022 s vý-
menou pokračujeme, výme-
nou prejde 18 čakární v mest-
ských častiach Milošová, Rie-
ka a na sídlisku Žarec.

Urnový háj na cintoríne 
u Krkošky

Vzhľadom na narastajúci 
počet kremácií sa vedenie 
mesta rozhodlo, že v  roku 
2022 pripraví obchodnú ve-

rejnú súťaž  na vybudovanie 
urnového hája na miestnom 
cintoríne u Krkošky.

Aj v ťažkých časoch sa 
našli financie pre 
športové kluby 
a podporu športu 
a kultúry v meste

Mesto Čadca naďalej bu-
de poskytovať bezplatne 
športové haly, to znamená, 
že športovci okrem pridele-
ných dotácií majú možnosť 
bezplatne využívať športové 
haly na Ul. športovcov a na Ul. 
A. Hlinku. Suma, ktorou takto 
mesto kluby dotuje, prevyšu-
je sumu 200 tisíc eur ročne. 
Po rozsiahlej rekonštrukcii 
atletického oválu plánuje 
pokračovať s oplotením are-
álu a  rekonštrukciou časti 
športového areálu – krytej 
tribúny. Zároveň sa počíta 
s  rozsiahlou rekonštrukciou 
vozovky na ul Športovcov. 
Rozpočet pre rok 2022 počíta 
aj s výmenou umelého tráv-
nika na viacúčelovom ihris-
ku Milošová a  s  rekonštruk-
ciou prekážok na Skateparku. 
Plánuje sa aj vybudovanie no-
vého Workoutového ihriska. 
Poslanci schválili aj navrh-

nutý objem financií určený 
na dotácie pre športové kluby 
a  kultúrne aktivity miest-
nych spolkov a občianskych 
združení. Mesto Čadca rov-
nako ako po minulé roky po-
skytne bezplatne aj priestory 
svojho kultúrneho stánku 
pre vybrané nekomerčné kul-
túrne podujatia a festivaly.

Prvé bezbárierové eko 
detské ihrisko v Čadci

V rámci rozpočtu sa mysle-
lo aj na rodiny s deťmi. Mesto 
plánuje výmenu prvkov na 
detských ihriskách a ich ob-
novu. Vďaka grantu vo výš-
ke viac ako 50 000 eur, ktoré 
mesto získalo z  mimoroz-
počtových zdrojov, sa bude 
v jarných mesiacoch realizo-
vať nový eko projekt s bezba-
riérovými prvkami pre deti 
– Ihrisko Rodinka. Ing. Milan 
Gura: „Rodinka predstavu-
je viacgeneračný priestor s 
prvkami pre deti do 9 rokov 
a oddychovou zónou pre do-
spelých. Jednotlivé kompo-
nenty bezbariérového ihriska 
sú z prírodných materiálov a 
vytvoria zázemie pre zmys-
luplné trávenie voľného času 
rodiny.“ (r)

Priaznivcom výtvarného 
umenia a našej mestskej 
galérie oznamujeme, že 
výstava obrazov z naj-
novšej tvorby kysuckého 
rodáka, vynikajúceho 
maliara Ondreja Zimku 
pod názvom Živá voda je 
predĺžená do konca feb-
ruára. 

Ak ste si ju ešte nestihli po-
zrieť, neváhajte a navštívte ju. 
Príďte si vychutnať nenapo-
dobiteľnú mágiu a majstrov-
stvo Zimkovho diela. Milov-
níkov literatúry nepochybne 
poteší aj najnovšia, do veselé-
ho šatu odetá Zimkova kniha 
Rieka života, ktorú si tu môžu 
zakúpiť. 

Vianoce najviac voňajú 
deťom

Presvedčiť sa o tom môžete 
v priestoroch Domu kultú-
ry v  Čadci vo foyeri na 1. po-
schodí , kde je v  tomto čase 
inštalovaná výstava detských 
výtvarných prác pod názvom 
Deti a Vianoce. Má už dlhodo-
bú tradíciu a každoročne sa do 
nej zapájajú základné školy 
a ich školské kluby na území 
mesta ako aj deti navštevu-

júce Stružielku. Organizátori 
výstavy prijali od detí 135 prác 
a ocenili 32 originálnych, det-
skou fantáziou oplývajúcich 
obrázkov.

Autori ocenených prác: E. 
Chilá, K. Koňušíková, A. Mur-
čo, A. Gonščáková, P. Vaňo-
vec, V. Rebrošová, A. Baláž, J. 
Horčičáková, P. Poláčková, N. 

Beňová, L. Chrastinová, J. Haj-
duk, M. Jedinák, B. Durajová, 
A. Sáčková, D. Slovjaková, S. 
Prívarová, An. Najdeková, Ad. 
Najdeková, V. Papíková, J. Naj-
dek, L. Najdeková, R. Prívara, P. 
Pučalíjk, Š. Budošová, T. Hala-
gačka, S. Turiak, A. Michalič-
ková, N. Kula, S. Gerátová, N. 
Šulová, A. Krellová, M. Vlčková. 

Oceneným deťom blahoželá-
me a prajeme im, aby rozvíjali 
aj naďalej svoj talent. Ďaku-
jeme aj školám a pedagógom, 
ktorí sa do súťaže zapojili.

Vstup na obidve výstavy je 
voľný. Srdečne vás pozývame. 
Príďte a  potešte sa liečivou 
krásou umenia v tomto nepo-
kojnom čase. (aš)

Jednou z hlavných tém obrazov na výstave O. Zimku je aj biblická Posledná večera.  


