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Univerzita 3. veku opäť ponúka
možnosť štúdia v našom meste
Mesto Čadca pokračuje v úspešnej
spolupráci s Univerzitou tretieho
veku v Žiline i v novom akademickom roku v dvoch vzdelávacích
moduloch: Kysucké dominanty III. a
Právno-psychologické minimum III.
Už po piaty raz môžu seniori mesta
a regiónu Kysuce študovať a spoznávať
ďalšie momenty histórie, osobnosti i
prírodné krásy. Taktiež majú možnosť
nadobudnúť právnu gramotnosť v no-

vých témach a nadobudnúť vedomosti
z oblasti psychológie s odborníkmi z
praxe. Prednášky sa budú opätovne
konať v priestoroch Mestského úradu
v Čadci. Koordinátorkou vzdelávania je PhDr. Ľubica Mindeková,
kontakt lubica.mindekova@uniza.
sk, 0918 971 108. Viac informácií,
ponuku a prihlášky na akademický
rok 2021/22 nájdete na www.mestocadca.sk.
(r)

Jesenný zber odpadu
Mesto Čadca oznamuje občanom,
že bude vykonaný jesenný zber objemných odpadov, elektroodpadov,
olejov, príp. nebezpečných odpadov
z komunálneho odpadu, a to nasledovným spôsobom: Občan nahlási
najneskôr do 4. 10. 2021 na Mestský
úrad v Čadci, č. tel. 041/4302270, resp.
e-mailom peter.jopek@mestocadca.
sk, jana.gavlakova@mestocadca.sk,
alebo osobne na MsÚ v Čadci, II. poschodie, kanc. č. 201, potrebné údaje
a aký druh odpadu chce odovzdať.
Mesto oznámi občanovi termín
odvozu odpadu, aby zbytočne odpad
nebol vopred vykladaný na verejné

priestranstvo. Pri odovzdaní odpadu
je povinný každý občan predložiť
doklad totožnosti. Tento údaj bude
zaznamenaný do evidenčného listu o
odpadoch. Tí, ktorí nenahlásia odpad na
vývoz a tento vyložia, náklady na odvoz
a skládkovanie budú vyúčtované zmysle
cenníka zvozcu odpadu. Zároveň upozorňujeme, že nejde o službu, ktorá má
zabezpečiť zber odpadov z vypratávania
celej domácnosti alebo zo stavebných
a rekonštrukčných prác. Pokiaľ má
občan viac kusov objemného odpadu,
môže ho odovzdať v areáli zberného
dvora v Čadci – Podzávoze, a to v pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a
v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.(r)

Kompostovisko by nemalo chýbať
v žiadnej modernej domácnosti
Kompostovanie je spôsob, ako si
môžeme svojpomocne vyrobiť z biologického odpadu kvalitný kompost
– organické hnojivo, ktoré je ideálne
pre pestovanie rastlín. Pomocou neho

vrátime späť do pôdy živiny, ktoré sme
z nej predtým pri pestovaní odobrali.
Viac informácií nájdete na ww.mestocadca.sk.
(r)
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Dekan Ladislav Ostrák sa stal
čestným občanom Čadce
Mesto Čadca pripravilo v spolupráci s Domom kultúry v Čadci
a Kysuckou kultúrnou nadáciou 11.
septembra 2021 Slávnostný koncert
Kysuckého komorného orchestra
spojený s odovzdávaním ocenení
Osobnosť Kysúc za rok 2020.

V rámci slávnostného večera odovzdal primátor Čadce Milan Gura
aj najvyššie vyznamenanie mesta
– Čestné občianstvo mesta Čadca.
Ako vyjadrenie úcty a poďakovania
za mimoriadne zásluhy na kultúrnom a spoločenskom rozvoji mesta
Čadca a regiónu Kysúc si ho prevzal
katolícky kňaz, doktor teológie, pedagóg, spoluzakladateľ a dlhoročný
podpredseda Správnej rady Kysuckej
kultúrnej nadácie, nositeľ čestného
titulu Osobnosť Kysúc za rok 2016
– vdp. dekan Ladislav Ostrák, ktorý
v tomto roku oslávil významné životné
jubileum – 75 rokov.
Narodil sa 11. augusta 1946 v Zákopčí. V rokoch 1965 – 1970 študoval
na Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave (CMBF). Kňazskú
vysviacku prijal v roku 1970. V rokoch
1970 – 1982 pôsobil ako kaplán a farár
v Snine, v Jakovciach a vo Vranove
nad Topľou. V roku 1982 získal titul
ThDr a nastúpil na pozíciu tajomníka
CMBF, kde do roku 1991 vykonával
aj pedagogickú činnosť, prednášal
v odboroch Kresťanská archeológia
a Patrológia – náuka Otcov. Je spoluautorom diela Teologický zborník
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I – VI, vydal doktorskú prácu Zriadenie košického biskupstva a košický
biskupi (1982), skriptá Kresťanská
archeológia (1984), Patrológia (1986).
V týchto rokoch zároveň vykonával
funkciu farára v Záhorskej Bystrici.
Zaslúžil sa o výstavbu nových kostolov
v Nižnej Sitnici (1985), v Pakostove
(1986) a v Pustom Chotári (1999).
Neskôr pôsobil aj ako administrátor vo
farnosti Kuchyňa a Pernek. Venuje sa
kazateľskej činnosti v snahe o zachova-

nie dedičstva sv. Cyrila a Metoda a tiež
o povzbudenie národného povedomia.
Dlhodobo pôsobí na poste podpredsedu Kysuckej kultúrnej nadácie. Pravidelne navštevuje svoju rodnú obec,
Čadcu a Kysuce, podporuje mnohé
prospešné humánne aktivity, napomáha rozvoju kultúrneho, duchovného
a spoločenského života v regióne. Je
nositeľom čestného titulu Osobnosť
Kysúc za rok 2016.
(at)

Osviežujúca Živá voda Ondreja Zimku
Galéria Čadca otvorila 24. septembra 2021 výstavu z najnovšej tvorby
maliara Ondreja Zimku. Vernisáže
výstavy sa popri autorovi a jeho rodine a primátorov Čadce a Turzovky
zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia.

Foto: Jozef Jakubčo

Zachádzanie autobusu k ZŠ
Podzávoz zostáva zachované
Pozor, menia sa nástupné a výstupne zastávky, ktoré vzniknú opäť na
pôvodných miestach.
Mesto Čadca avizovalo zmenu režimu pre deti dochádzajúce do Základnej školy v mestskej časti Podzávoz,
ktoré mali do školy prichádzať cez
pešiu lávku nad cestou a železnicou
a následne mali byť bezpečne prevedené cez priechod pre peších na I/11
Čadca – Svrčinovec za asistencie Mestskej polície Čadca. Po zvážení a prijatí

niektorých argumentov zo strany
verejnosti, vedenie mesta vyhovelo
požiadavkám zachovania pôvodného
režimu. To znamená, že autobus bude
naďalej zachádzať pred ZŠ Podzávoz.
Mení sa len umiestenie autobusových
čakárni, ktoré budú osadené na pôvodné miesta. Dočasné autobusové
čakárne budú odstránené a od nedele
3. 10. 2021 budú v prevádzke nové –
pôvodné autobusové čakárne. Ďakujeme za pochopenie.
(r)

Výstava, nazvaná príznačne Živá
voda, hýri 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.
V rámci vernisáže odovzdal autor aj
svoju originálnu cenu, ktorú nazval
Slovenský Nebojsa. V istom čase a za
istých okolností ňou vyznamenáva
nezlomných a vytrvalých Slovákov
a Slovenky (ale aj tých, ktorý žijú za
hranicami, no Slovensku fandia a drukujú mu) pôsobiacich v rôznych sférach profesionálneho i spoločenského
života. Svojimi originálnymi dielami
ocenil dvoch Kysučanov – nitrianskeho diecézneho biskupa mons. Viliama
Judáka a podnikateľa – cestovateľa

O. Zimka: Hádaj, kto prišiel na večeru, 2021

Stanislava Machovčáka. Tretí Nebojsa
putoval do rúk Moraváka Petra Fridricha – predstaviteľa Pivovaru Steiger.
Súčasťou programu bola aj prezentácia
najnovšej (v poradí už tretej) knihy O.
Zimku nazvanej Rieka života. Návštevníci si môžu túto pôvabnú úsmevnú
knižku obohatenú o množstvo originálnych ilustrácií v galérii aj zakúpiť.
V ponuke galérie je tiež Zimkov
jedinečný nástenný veľkorozmerný ka-

lendár na rok 2022 s reprodukciami 12
obrazov Madony s dieťaťom a textom
mons. Viliama Judáka. 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.
(aš)
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