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Prvou tohtoročnou
Čadčiankou je Lenka
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. Všetkým novorodeným deťom v roku 2022
a ich rodinám želáme veľa zdravia
a lásky.(r)

Informácia o vývoze a zbere
odpadov na území mesta
Mesto Čadca informuje občanov
a podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzky na území mesta, že, vydalo
podrobný harmonogram vývozu komunálnych odpadov, ako aj harmonogram 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 informácie 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 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.
Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí
svojim zodpovedným prístupom prispievajú k čistote a ochrane mestského
životného prostredia. (r)

Živou vodou Ondreja Zimku sa
môžete osviežiť do konca februára
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, neváhajte a navštívte ju. Vystavené diela
hýria všetkými farbami a originálnymi, nenapodobiteľnými – pre majstra

Zimku tak typickými – dynamickými
reálnymi i fantastickými postavami
a postavičkami, ktoré si podmania každého návštevníka. Môžete ich obdivovať
po prvý, druhý či stý raz a vždy nájdete
na obrazoch niečo, čo ste predtým nezbadali 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)

Čadčianski poslanci schválili
budúcoročný rozpočet
Na poslednom minuloročnom rokovaní 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 zohľadnením 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 prvkami 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 kremácií 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 športové 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 atletického 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 Skateparku. Plánuje sa aj vybudovanie nového
Workoutového ihriska.

Prvé bezbárierové eko detské
ihrisko čoskoro aj v Čadci

V rámci rozpočtu pre rok 2022 sa myslelo 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 mimorozpočtových 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 zmysluplné trávenie voľného času rodiny.“(r)

Dom kultúry pozýva na výstavu Deti a Vianoce
V priestoroch Domu kultúry v Čadci
na 1. poschodí je v tomto čase inštalovaná výstava detských výtvarných
prác pod názvom Deti a Vianoce.
Má už dlhodobú tradíciu a každoročne 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 prístupná 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. Slovjaková, 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. Oceneným deťom blahoželáme a prajeme
im, aby rozvíjali aj naďalej svoj talent.
Ďakujeme aj školám a pedagógom,
ktorí sa do súťaže zapojili.
(r)
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Lenke želáme najmä zdravie, a lásky.
V priemyselnom parku v zostáva z výroby plastových
Čadci môže do konca roka komponentov do rôznych
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je to značný pokles. Podpí- 170 občanov, z toho 82 mužov
sala sa pod to nepochybne a 88 žien. Odsťahovalo sa 413
aj pandémia, počet úmrtí občanov, z toho 211 mužov
žien.ponúka prvý konv
minulom Mestského
roku bol vysoký.
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úraduav202
čadci
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takt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti(r)
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zamestnanie do oboch spoločností.

V priemyselnom parku
rastú nové závody

Čadca má 23 655 obyvateľov

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Informácia
o vývoze a zbere
Ďalšie informácie: GAlMM, s.r.o., www.galmm.sk
sEOYON E-HWA Automotive
slovakia, s.r.o.,
odpadov
na území
mesta
www.sk.seoyoneh.sk
Mesto Čadca informuje
občanov a podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzky na území mesta,
že, vydalo podrobný
harmonogram vývozu
komunálnych odpadov,
ako aj harmonogram
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 informácie 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
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 papier, plasty, sklo, textílie,...),

objemný odpad rozobratý
(napr. nábytok), chladničky,
televízory, práčky, počítače,
žiarivky a ostatný elektroodpad z domácností, batérie,
akumulátory, nebezpečný
odpad (vytriedený), jedlé oleje a tuky, motorové oleje. Oleje musia byť v uzavretých nerozbitných nádobách (napr.
PET fľaše) s označením „jedlý
olej“ alebo „motorový olej“.
Biologický komunálny odpad – zelený odpad v prípade,
že občanovi nebol pridelený
komposter. Drobný stavebný
odpad je možné odovzdať za
odplatu podľa sadzby schválenej vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Aj touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí svojim zodpovedným prístupom prispievajú k čistote a ochrane
mestského životného prostredia.
(r)
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2. etapa rekonštrukcie
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Galéria Čadca a Dom kultúry pozývajú na výstavy
POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT
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