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V priemyselnom parku
rastú nové závody

HĽADAJÚ MOŽNO PRÁVE VÁS

Ďalšie informácie: GAlMM, s.r.o., www.galmm.sk
sEOYON E-HWA Automotive slovakia, s.r.o.,
www.sk.seoyoneh.sk
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Pripravujeme 31. ročník cyklu Kysucké Vianoce v Čadci
Primátor Čadce Milan Gura blahoželá Miroslavovi Cipárovi k 80.
narodeninám v deň vernisáže výstavy jeho obrazov v Galérii Čadca
30. januára 2015.

Vynovený vstup
do Domu kultúry v Čadci
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Dom kultúry v Čadci má
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Veríme, že návštevníci domu
kultúry tieto zmeny ocenia
a prispejú aj spríjemneniu
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POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT
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Nový festival klasickej hudby aj v Čadci
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Čadca sa zapojila do národného
projektu výsadby líp na pamiatku
obetiam pandémie

V uplynulých týždňoch sme zaznamenali správy z rôznych miest Slovenska o výsadbe spomienkových líp
obetiam Covidu-19, ktorú iniciovalo
občianske združenie Skutočné obete.
Združuje priamych príbuzných
a priateľov tých, ktorých o život pripravilo ochorenie Covid-19. Iniciátorky združenia oslovili predstaviteľov
slovenských miest a obcí s myšlienkou
výsadby jedinečných spomienkových
líp – ako symbolov života a zdravia, 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, pozostalých 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 občianskeho 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 zmysluplnom projekte, ako aj o ostatných
užitočných aktivitách združenia, ktoré
adresne pomáha rodinám a priateľom
obetí pandémie, nájdete na www.skutocneobete.sk.
(at)

Galéria Čadca pozýva milovníkov
umenia na výstavu z najnovšej tvorby významného slovenského maliara
a ilustrátora, roduverného Kysučana
Ondreja Zimku. Výstavu nazval príznačne – Živá voda.
A skutočne – vystavené diela sú
životodarné, svieže, 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 –
obdivuhodné Zimkovo majstrovstvo.
Osloviť vás môže aj najnovšia kniha
autora pod názvom Rieka života,
ktorá vás zavedie do prazvláštneho
kraja – Rekreoraja, medzi jeho svojráznych 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)

Zimkova Rieka života a kalendár na
rok 2022

www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk
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Profesionálny bežecký okruh
otvorený

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 Milana 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 obvode i v cieľovej rovinke 6 dráh. Ako
jeden z mála štadiónov na Slovensku
má ideálny polomer zákrut 36,5 metra, 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-

Osviežte sa Živou vodou
majstra Ondreja Zimku
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saťtri projektov, ktoré boli podporené.
V rozbehnutom projekte spravila škrt
pandémia a celý projekt sa na nejakú
dobu zastavil, no atletický ovál konečne stojí,“ povedal primátor Čadce.

Športoviská na jednom mieste
„Prioritou mesta je, aby sme mali
všetky nosné športoviská na jednom 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 futbalového štadióna s atletickou dráhou, aby
sme sa vyhli vandalizmu, či vybudovanie 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 tomuto športovému areálu a priestor pred
športovou halou. Peniaze sme vyčlenili
aj na rekonštrukciu strechy športovej
haly,“ dodal Milan Gura.
(r)

V Čadci už viac ako rok využívame hygienizačné zariadenie
Mesto Čadca, ako jedna z mála
slovenských samospráv, triedi kuchynský odpad v bytových domoch už
viac ako rok. Navyše ho zhodnocuje v
novej mestskej kompostárni, v ktorej
využívajú hygienizačný kontajner.
CSC hygienizačný kontajner je moderné 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 biologicky 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 bioplynových 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.

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.

Keďže máme v meste špeciálny kontajner, ihneď po zbere odpadu môžeme
pristúpiť k jeho hygienizácii. Po skončení
sa odpad z kontajnera zapracuje do základky a po niekoľkých týždňoch ho mesto
využíva na hnojenie trvalých trávnatých
porastov, ako aj na vyrovnanie a rekultiváciu 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 množstvo odpadov uloženého na skládku.
Malo by sa ušetriť na poplatku za skládkovanie a poplatku Environmentálnemu
fondu, ktorý každoročne rastie a jeho
výška bude závisieť od množstva vytriedeného odpadu. V tomto roku platíme 18
eur za tonu,“ vysvetľuje Emília Ďuranová.
Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad?

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

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)
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