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Vynovený vstup 
do Domu kultúry v Čadci 

Odišiel výnimočný človek a umelec 
– svetový Kysučan – Miroslav Cipár

Aj v našom meste sme vysadili lipy na pamiatku obetiam pandémie

Pripravujeme 31. ročník cyklu Kysucké Vianoce v Čadci

Pomôžme ľuďom bez domova, 
darujme im hlinený dukát  
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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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Každý, kto v uplynulých 
dňoch vkročil do nášho 
kultúrneho stánku, si 
nepochybne všimol 
istú, veľmi príjemnú 
zmenu. 

Dom kultúry v Čadci má 
po rokoch nový, reprezen-
tačný a hlavne bezpečný 
hlavný vstup do svojich 
priestorov. Pri výmene 
vstupného komplexu dve-
rí sa kládol dôraz nielen na 
ich vzhľad, ale aj na to, aby 
spĺňali všetky súčasné bez-
pečnostné normy, predo-
všetkým ako únikové dvere. 
Výmenou dverí sa okrem 

estetickej a bezpečnostnej 
stránky už v prvých dňoch 
prejavila aj energetická 
úspora na kúrení. Okrem 
hlavných dverí boli vy-
menené aj vstupné dvere 
k divadelnej sále. Celkové 
náklady spojené s  uvede-
nými prácami predstavujú 
čiastku 34 800 eur. V súčas-
nosti sa pracuje na osadení 
moderných informačných 
tabúľ a doladení celkovej po-
doby vstupného interiéru.  
Veríme, že návštevníci domu 
kultúry tieto zmeny ocenia 
a  prispejú aj spríjemneniu 
celkovej atmosféry počas 
kultúrnych podujatí. (ak)

V pondelok 8. novem-
bra 2021 spomedzi nás 
odišiel vzácny človek 
a výnimočný umelec 
– roduverný Kysučan, 
maliar, grafik, ilustrátor 
– Miroslav Cipár. 

Osirel jeho útulný ateliér, 
onemeli jeho čarovné ceruz-
ky, kľukatá čiara jeho života 
splynula s nekonečnom. 

Celá kultúrna a umelecká 
obec smúti. Zanechal po se-
be mnohostranné, nesmier-
ne kvalitné výtvarné dielo. 
Mohli sme ho obdivovať 
v  rámci nespočetných vý-
stav doma i v zahraničí. Bol 
nielen slovenský, bol európ-
sky, bol svetový. Nenahradi-
teľný. 

Bol však aj mimoriadne 
dobrým, múdrym, skrom-
ným a  láskavým človekom. 
Jeho pohostinnosť, pria-
teľskosť, jeho vždy otvore-
né dobré srdce, zmysel pre 
pravdu, slobodu a  ľudskú 
dôstojnosť nám budú veľmi 
chýbať. 

Jeho umelecká tvorba bo-

la viackrát prezentovaná aj 
na pôde jeho rodných Kysúc. 
Galéria Čadca si majstra Ci-
pára uctila výstavou unikát-
nych malieb pri príležitosti 
jeho 80. narodenín (2015). 
Pri tejto príležitosti vytvoril 
a daroval našej galérii origi-
nálne logo.

Za celoživotné dielo a mi-
moriadny prínos v  oblasti 
výtvarného umenia bol vy-
znamenaný Radom Ľudoví-
ta Štúra I. triedy. Bol nosite-
ľom titulu Osobnosť Kysúc 
za rok 2015 i  Ceny mesta 
Čadca.

V roku 2013 vyšla v Karme-
litánskom nakladateľstve 
pôvabná knižka s názvom 
Počmáraný život – rozsiahly 
rozhovor Miroslava Cipára 
s novinárkou, čadčianskou 
rodáčkou Martinou Gro-
chálovou. Miroslav Cipár v 
nej okrem iného hovorí, že 
„písmo sa stalo požehnaním 
i prekliatím jeho života.“ Tá-
to myšlienka sa stala grafic-
kým mottom knihy.

Vďaka Vám, majstre, česť 
Vašej pamiatke!  (at)

Blížia sa Vianoce a to je 
aj čas, kedy viac než ino-
kedy môžeme prejaviť 
svoju štedrosť a dobrým 
skutkom pomôcť ľuďom 
bez domova. 

So zaujímavým a nezvyčaj-
ným projektom nazvaným 
Hlinený dukát prichádza ži-
linská Diecézna charita, kto-
rá má už niekoľko rokov svo-
ju pobočku aj v Čadci – Dom 
charity sv. Gianny na Kukučí-
novej ulici.

Vďaka symbolickému pla-
tidlu - dukátu vyrobenému z 
hliny, si budú môcť ľudia bez 
domova alebo sociálni odká-

zaní zabezpečiť okrem teplé-
ho jedla a potravinového balí-
ka aj ďalšie služby, ako naprí-
klad pranie šatstva, nocľah či 
osobnú hygienu. 

Pomôcť môže každý z nás, 
hlineným platidlom môžeme 
podporiť každého človeka, 
ktorý sa ocitne v krajnej nú-
dzi, bez domova, na ulici. Pro-
jekt ponúka možnosť pomoci 
bez obáv zo zneužitia daru.

Ako to funguje?
Aktuálne je na budove 

Mestského úradu v Čadci in-
štalovaný a dostupný prvý 
predajný automat (na sním-
ke). Vložíte doňho 1 euro 

a z priečinka si vyberiete je-
den hlinený dukát. Tento du-
kát darujete človeku v núdzi a 
on ho môže vymeniť v Dome 
charity sv. Gianny za jedlo, 
príp. inú pomoc, ktorú potre-
buje. Možno sa núdzny človek 
stretáva s  hlineným duká-
tom prvýkrát. Jeho reakcia 
môže byť spočiatku odmieta-
vá. Informujte ho, že za dukát 
dostane jedlo, nocľah, zabez-
pečí mu hygienu a nasmeruj-
te ho na najbližšie výmenné 
miesto – DOM CHARITY SV. 
GIANNY v ČADCI. 

Aj hlinený dukát mu môže 
pomôcť na ceste z ulice.

 (r)

Primátor Čadce Milan Gura blahoželá Miroslavovi Cipárovi  k 80. 
narodeninám v deň vernisáže výstavy jeho obrazov v Galérii Čadca 
30. januára 2015.

Mesto Čadca pripravuje 
v spolupráci s Domom 
kultúry podujatia v rámci 
cyklu Kysucké Vianoce 
v Čadci. Je to už 31. ročník, 
no podobne ako ten mi-
nulý, jubilejný, bude čo 
do počtu podujatí oveľa 
skromnejší, než tie pred-
chádzajúce. 

Už po druhý raz nám pan-
démia skrížila plány a  my sa 
musíme prispôsobiť pomerne 
vážnej situácii, ktorá je aktuál-
ne v našej spoločnosti. No aj na-
priek tomu by sme chceli našim 
spoluobčanom priniesť aspoň 
trošku radosti v  adventnom 
a  vianočnom čase, pozvať ich 
na kultúrne podujatia, vytvoriť 
príjemnú sviatočnú atmosféru 
v našom meste a vniesť nádej 
a pokoj do našich domovov. 

6. decembra príde medzi nás 
Mikuláš. Spoločne s Čertom a 
Anjelmi nasadne na koč ťahaný 
koníkmi a  poteší sladkosťami 
i  milým slovom deti v  centre 
mesta i na sídliskách. Na svoju 
púť sa vydá od Domu kultú-
ry v Čadci o 15.30 h. V piatok 3 

decembra chceme potešiť aj 
našich starších spoluobčanov, 
ktorí trávia jeseň svojho života 
v domovoch seniorov. Zaspievať 
a zavinšovať im pod okná príde 
Ľudová hudba Romana Capka 
zo Skalitého. V dňoch 9. – 11. de-
cembra, ak to bude možné, plá-
nujeme na Matičnom námestí 
a  Palárikovej ulici usporiadať 

Vianočné remeselné trhy. 18. 
a 19. 12. vás pozývame do kina 
na rozprávkové filmy s  vôňou 
Vianoc. Vianočný benefičný 
koncert, v  rámci ktorého sa 
predstaví skvelé vokálne zo-
skupenie CLOUSE HARMONY 
FRIENDS pod vedením Mariá-
na Fančoviča, je na programe 
v nedeľu 19. decembra o 16.00 h 

v kostole sv. Bartolomeja. 17. 12. 
v čase obeda vás pozve do cen-
tra mesta a pohostí tradičnou 
chutnou kapustnicou primá-
tor Milan Gura. Priaznivcov 
výtvarného umenia pozývame 
aj v  predsviatočnom čase do 
mestskej galérie na prehliadku 
jedinečnej výstavy najnovších 
diel maliara Ondreja Zimku, 
ktorým dominujú témy biblic-
kých príbehov. V Dome kultúry 
si môžete pozrieť originálne 
detské výtvarné práce na tému 
Deti a Vianoce. Srdečne vás po-
zývame.

Vzhľadom na súčasnú situ-
áciu sa  jednotlivé plánované 
podujatia uskutočnia v súlade 
s aktuálnymi protiepidemiolo-
gickými opatreniami. Všetkých 
účastníkov žiadame o dôsledné 
dodržiavanie prijatých hygie-
nických nariadení. Chránime 
tak seba i svoje okolie. V prípade, 
že niektoré z  podujatí nebude 
možné realizovať, budeme ve-
rejnosť  informovať. Aktuálne 
informácie sledujte na www.
mestocadca.sk, www.kultura.
mestocadca.sk a  našom face-
booku.  (aš)

V uplynulých 
týždňoch 
sme zazna-
menali sprá-
vy z rôznych 
miest Slovenska o vý-
sadbe spomienkových 
líp obetiam Covidu-19, 
ktorú iniciovalo občian-
ske združenie Skutočné 
obete. 

Združuje priamych príbuz-
ných a  priateľov tých, kto-
rých o život pripravilo ocho-
renie Covid-19. Iniciátorky 
združenia oslovili predstavi-

teľov slovenských miest a ob-
cí s myšlienkou výsadby jedi-
nečných spomienkových líp 
– ako symbolov života a zdra-
via, aby dýchali po celé nasle-
dujúce desaťročia namiesto 
tých, ktorí nás predčasne 
opustili. Lipu si vybrali naj-
mä preto, že je považovaná 
za náš národný strom, dožíva 
sa a  dorastá do nádherných 
rozmerov, jej listy majú tvar 
srdca a  najmä – lieči dýcha-
cie cesty a pľúca, ktoré covid 
zabíja. Do tohto jedinečného 
projektu vytvorenia živých 
pietnych miest sa zapojilo aj 

naše mesto. Vysadili sme dve 
lipy – jednu v parku v aleji pri 
rieke Kysuca a druhú v areáli 
Kysuckej nemocnice. Piet-
ne stretnutie, ktoré sa  ma-
lo v  druhom novembrovom 
týždni konať pri príležitosti 
zasadenia líp za účasti pred-
staviteľov mesta, nemocnice, 
členov združenia, pozosta-
lých obetí a širokej verejnos-
ti, sme však z dôvodu aktuál-
nej veľmi vážnej pandemic-
kej situácie v  našom meste 
a regióne odložili až na jarné, 
veríme že priaznivejšie obdo-
bie budúceho roka. 

Jedným z  najdôležitejších 
cieľov občianskeho združe-
nia Skutočné obete je aj vybu-
dovanie dôstojného pietneho 
miesta na Slovensku – cen-
trálneho národného pamät-
níka obetiam tohto ochore-
nia. Prispieť naň môže každý 
z nás. Viac informácií o tomto 
zmysluplnom projekte, ako 
aj o  ostatných užitočných 
aktivitách združenia, ktoré 
adresne pomáha rodinám 
a priateľom obetí pandémie, 
nájdete na www.skutocneo-
bete.sk. 

 (at)
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Profesionálny bežecký okruh 
otvorený

Osviežte sa Živou vodou 
majstra Ondreja Zimku

V Čadci už viac ako rok využívame hygienizačné zariadenie

Čadca sa zapojila do národného 
projektu výsadby líp na pamiatku 
obetiam pandémie
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Mestu sa podarilo zrekonštruovať 
starú škvarovú dráhu. Vznikol tak 
nový priestor pre rôzne atletické 
disciplíny. Na atletickom ovále sú 
okrem bežeckej dráhy aj sektory pre 
vrh guľou, hod diskom, oštepom aj 
kladivom. 

Samozrejmosťou sú miesta vytvorené 
pre skok do diaľky, o žrdi, do výšky či 
vodná priekopa.

Pomohli mimorozpočtové zdroje
Podľa slov primátora Čadce Mi-

lana Guru areál spĺňa podmienky 
pre hosťovanie atletických pretekov 
regionálneho, prípadne i európskeho 
významu.  „Jeho rozmery predurčujú 
jeho plné využitie. Doterajší bežecký 
ovál mal dĺžku 400 metrov a  po ob-
vode i v cieľovej rovinke 6 dráh. Ako 
jeden z mála štadiónov na Slovensku 
má ideálny polomer zákrut 36,5 met-
ra, ktorý je preferovaný aj zo strany 
Medzinárodnej atletickej federácie,“ 
vysvetľuje Gura.

S výstavbou atletickej dráhy sa 
v Čadci začalo koncom júna

Mestu sa na projekt podarilo získať 
dotáciu zo Slovenského atletického 
zväzu vo výške 250 tisíc eur. Rovnakú 
čiastku doplatí zo svojho rozpočtu. 
„Zhruba pred dvomi rokmi sa mesto 
zapojilo do boja o nenávratnú dotáciu 
na výstavbu atletického oválu a bolo 
úspešné. Naše mesto patrí medzi dvad-

saťtri projektov, ktoré boli podporené. 
V rozbehnutom projekte spravila škrt 
pandémia a celý projekt sa na nejakú 
dobu zastavil, no atletický ovál ko-
nečne stojí,“ povedal primátor Čadce. 

Športoviská na jednom mieste
„Prioritou mesta je, aby sme mali 

všetky nosné športoviská na jed-
nom mieste. A práve priestor v okolí 
športovej haly je na to najvhodnejší. 
Tento atletický štadión bude veľkým 
prínosom pre mesto. Naším cieľom 
je, aby sme ľudí, no hlavne deti opäť 
rozhýbali. V  týchto dňoch dávame 
dokopy aj prevádzkový poriadok, 
aby na štadióne mohli trénovať naše 
domáce kluby, ale aj behávať ľudia, 
ktorí sa športu venujú rekreačne,“ 

ozrejmil primátor mesta a  dodal, že 
mesto v  rekonštrukcii štadióna bude 
pokračovať aj v ďalšom roku. „Verím, 
že poslanci tento zámer podporia. 
Konkrétne pôjde o oplotenie futbalo-
vého štadióna s atletickou dráhou, aby 
sme sa vyhli vandalizmu, či vybudo-
vanie umelého osvetlenia. V pláne je 
aj rekonštrukcia tribúny a sedenia pre 
divákov. Štadión by tak bol stavebne 
ukončený. V  areáli hokejbalového 
ihriska chceme vybudovať workoutové 
ihrisko tak, aby mohlo slúžiť širokej 
verejnosti. Opravíme aj cestu k tomu-
to športovému areálu a priestor pred 
športovou halou. Peniaze sme vyčlenili 
aj na rekonštrukciu strechy športovej 
haly,“ dodal Milan Gura.

 (r)

Galéria Čadca pozýva milovníkov 
umenia na výstavu z najnovšej tvor-
by významného slovenského maliara 
a ilustrátora, roduverného Kysučana 
Ondreja Zimku. Výstavu nazval prí-
značne – Živá voda. 

A skutočne – vystavené diela sú 
životodarné, svieže, hýria všetkými 
farbami a originálnymi, nenapodo-
biteľnými – pre majstra Zimku tak 
typickými –  dynamickými reálnymi 
i fantastickými postavami a posta-
vičkami, 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 pre-
kvapí a očarí. V tom je mágia i veľké – 
obdivuhodné Zimkovo majstrovstvo. 

Osloviť vás môže aj najnovšia kniha 
autora pod názvom Rieka života, 
ktorá vás zavedie do prazvláštneho 
kraja – Rekreoraja, medzi jeho svoj-
ráznych obyvateľov a rekreantov. Túto 
pôvabnú úsmevnú knižku obohatenú 
o množstvo originálnych ilustrácií 
si môžete v galérii zakúpiť, podobne 
ako aj Zimkov jedinečný nástenný 
veľkorozmerný kalendár na rok 2022 
s reprodukciami 12 obrazov Madony. 

Knihu i kalendár vydalo Vydavateľstvo 
Magma Čadca. Vydanie kalendára 
podporili mestá Čadca a Turzovka.

Výstava O. Zimku potrvá do 31. 
januára 2022. Galéria je otvorená v 
PO – PIA od 8.00 do 16.00 hod., vstup 
je voľný. Srdečne vás pozývame.

 (at)

V uplynulých týždňoch sme zazna-
menali správy z  rôznych miest Slo-
venska o výsadbe spomienkových líp 
obetiam Covidu-19, ktorú iniciovalo 
občianske združenie Skutočné obete. 

Združuje priamych príbuzných 
a priateľov tých, ktorých o život pri-
pravilo ochorenie Covid-19. Iniciá-
torky združenia oslovili predstaviteľov 
slovenských miest a obcí s myšlienkou 
výsadby jedinečných spomienkových 
líp – ako symbolov života a  zdra-
via, aby dýchali po celé nasledujúce 
desaťročia namiesto tých, ktorí nás 
predčasne opustili. Lipu si vybrali 
najmä preto, že je považovaná za náš 
národný strom, dožíva sa a dorastá do 
nádherných rozmerov, jej listy majú 
tvar srdca a  najmä – lieči dýchacie 
cesty a pľúca, ktoré covid zabíja. Do 
tohto jedinečného projektu vytvorenia 
živých pietnych miest sa zapojilo aj 
naše mesto. Vysadili sme dve lipy – 
jednu v parku v aleji pri rieke Kysuca 
a druhú v areáli Kysuckej nemocnice. 

Pietne stretnutie, ktoré sa malo konať 
pri príležitosti zasadenia líp v tomto 
týždni za účasti predstaviteľov mesta, 
nemocnice, členov združenia, pozo-
stalých obetí a širokej verejnosti, sme 
však z dôvodu aktuálnej veľmi vážnej 
a nepriaznivej pandemickej situácie 
v našom meste a regióne odložili až na 
jarné, veríme, že priaznivejšie obdobie 
budúceho roka. 

Jedným z najdôležitejších cieľov ob-
čianskeho združenia Skutočné obete je 
aj vybudovanie dôstojného pietneho 
miesta na Slovensku – centrálneho 
národného pamätníka obetiam tohto 
ochorenia. Prispieť naň môže každý 
z nás. Viac informácií o tomto zmys-
luplnom projekte, ako aj o ostatných 
užitočných aktivitách združenia, ktoré 
adresne pomáha rodinám a priateľom 
obetí pandémie, nájdete na www.sku-
tocneobete.sk.  (at)

Zimkova Rieka života a kalendár na 
rok 2022 

Mesto Čadca, ako jedna z mála 
slovenských samospráv, triedi ku-
chynský odpad v bytových domoch už 
viac ako rok. Navyše ho zhodnocuje v 
novej mestskej kompostárni, v ktorej 
využívajú hygienizačný kontajner. 

CSC hygienizačný kontajner je mo-
derné a navyše úsporné zariadenie pre 
zhodnotenie kuchynských odpadov. 
Na Slovensku ho začínajú využívať aj 
v ďalších mestách. CSC kontajner na 
spracovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu funguje v meste už viac ako 
rok, vedenie mesta ho obstaralo ako 
súčasť kompostárne a spracovania 
bioodpadu. Málokto vie, že až takmer 
40 % odpadu v nádobe na zmesový 
komunálny odpad, tvoria zvyšky z 
kuchyne. Tie je však možné vytriediť a 
ukladať do samostatnej nádoby na bio-
logicky rozložiteľný kuchynský odpad 
pre domácnosti. 

„Bez hygienizačného kontajnera by 
sme nemohli zhodnocovať kuchynský 
odpad, i keď máme novú vyhovujúcu 
kompostáreň. Odpad by sme museli 
odovzdávať do niektorých z bioply-
nových staníc, čím by sa náklady na 
celé odpadové hospodárstvo na území 
mesta neúmerne navýšili, alebo by 
sme museli hľadať iný spôsob,“ hovorí 
Emília Ďuranová, vedúca oddelenia 
životného prostredia a odpadového 
hospodárstva v Čadci.

Keďže máme v meste špeciálny kon-
tajner, ihneď po zbere odpadu môžeme 
pristúpiť k jeho hygienizácii. Po skončení 
sa odpad z kontajnera zapracuje do zák-
ladky a po niekoľkých týždňoch ho mesto 
využíva na hnojenie trvalých trávnatých 
porastov, ako aj na vyrovnanie a rekulti-
váciu pozemkov.

V Čadci sme pristúpili k odpadovému 
hospodárstvu komplexne a očakávame 
prínos z vynaloženej investície. „Veríme, 
že náklady po čase klesnú. Ak sa ľudia 
začnú správať zodpovedne, klesne množ-
stvo odpadov uloženého na skládku. 
Malo by sa ušetriť na poplatku za sklád-
kovanie a poplatku Environmentálnemu 
fondu, ktorý každoročne rastie a jeho 
výška bude závisieť od množstva vytrie-
deného odpadu. V tomto roku platíme 18 
eur za tonu,“ vysvetľuje Emília Ďuranová.

Čo patrí a nepatrí do kompos-
tovateľných vreciek na ku-
chynský bioodpad?

Každá domácnosť triedi odpad už 
pri zdroji – v kuchyni – do špeciálnych 

nádob. Ich obsah potom, tak ako pri 
bežnom odpade, vysype do zberných 
nádob na biologicky rozložiteľný odpad. 
V meste je zatiaľ rozmiestnených takmer 
tristo nádob na bioodpad.  

Do bioodpadových nádob PATRÍ:
• tepelne upravené a neupravené 

zvyšky potravín rastlinného a 
živočíšneho pôvodu

• starý chlieb a pečivo
• mäso, ryby, mliečne výrobky
• vajcia a výrobky z nich, vaječné 

škrupinky
• potraviny po záručnej dobe
• znehodnotené potraviny, potraviny po 

záručnej dobe
• šupky z ovocia a zeleniny
• čajové vrecúška, lufa (prírodná 

špongia)
• zvyšky kvetov a rastlín
• použitá vreckovka, servítky

Do bioodpadových nádob 
NEPATRÍ:

• zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, 
konáre)

• triedené zložky odpadu (plasty, sklo, 
papier)

• nebezpečné odpady
• kuchynský olej, tuky
• tekuté zložky (polievky, omáčky)
• plastové vrecúška, plienky
• prach zo smetí a vysávania
• cigaretový ohorok
• uhynuté zvieratá (r)


