ČADČAN
OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Pripravujete aj v tomto roku na Matičnom námestí Rozlúčku s letom?
Myslím tým najmä koncert nejakej dobrej kapely.
Áno, aj tento rok sa môžete tešiť na podujatie s názvom Rozlúčka s letom.
Bude to už piaty ročník a určite by bola škoda túto novú tradíciu porušiť.
Toto podujatie sa teší veľkej popularite. Verím, že ani tento rok nebudú
návštevníci sklamaní. Po rokoch sa nám konečne podarilo dohodnúť
s kapelou, ktorá na Slovensku koncertuje pomerne málo. Väčšinou hrávajú
v Českej republike. Je to kapela NO NAME. Teším sa, že sa nám to podarilo.
Samozrejme, že budú aj ďalšie skupiny. Rozlúčka s letom bude v sobotu
29. 9. 2018 na Matičnom námestí.

Rozlúčili sme sa s čestným občanom nášho
mesta – p. Michalom Staśkiewiczom
Mesto Čadca so smútkom
oznamuje, že v nedeľu 26. augusta
2018 vo veku 77 rokov zomrel vo
Varšave dlhoročný priateľ a čestný
občan nášho mesta – pán Michal
Staskiewicz (na snímke). Stál pri
zrode a dlhodobo rozvíjal vzájomné
priateľstvo a spoluprácu Čadce
s poľským mestom Toruń. Najvyššie
vyznamenanie – Čestné občianstvo
mesta Čadca mu bolo udelené 26.
augusta 2006 za výnimočné zásluhy
na založení a rozvoji partnerských
vzťahov mesta Čadca a mesta Toruń
(Poľsko) a jeho vrúcny vzťah k nášmu
mestu, Kysuciam a Slovensku. V tom
čase pôsobil ako vedúci oddelenia
kultúry, cestovného ruchu a športu
na Mestskom úrade v Toruni a neskôr
aj na poste riaditeľa Domu Artuša –
kultúrneho centra mesta Toruń.
Pán Staśkiewicz bol iniciátorom
n a š i c h p a r t n e r s k ý c h v z ť a h ov
v Toruni, dlhé roky ich ako manažér
kultúry v tomto krásnom meste,
bohatom na gotiku a historické
pamiatky, podporoval a organizoval.
Z a jeho nezastupiteľný prínos
a rozvoj tejto spolupráce, za šírenie
dobrého mena Čadce a Slovenska
nielen v Toruni, ale v celom Poľsku
a prostredníctvom partnerských
miest Toruňa aj v iných krajinách
Európy, mu budeme navždy vďační
a bude požívať našu hlbokú úctu.
M. Staskiewicz bol profesionálnym
režisérom, autorom divadelných
hier, dramaturgom, riaditeľom
súkromného divadla, animátorom
kultúr y v Toruni i umeleckým
vedúcim hudobného zoskupenia.
Založil a dlhodobo organizoval
na p ô de Tor uńa aj v ýznamný
medzinárodný hudobný festival
a súťaž huslistov, ktorého sa pravidelne
zúčastňovali aj predstavitelia nášho
mesta. Bol výnimočnou osobnosťou,
vzdelaným, múdrym a láskavým
človekom, oddaným priateľom.

Z í s k a l m n ož s t vo v ý z n am ných
celonáro dných i zahraničných
ocenení. Bol vášnivým cestovateľom,
jeho život bol mimoriadne bohatý
na zážitky z európskych krajín,
na skúseností, ktoré zachytil aj vo
svojich publikovaných pamätiach.
Vy j a d r u j ú j e h o m i m o r i a d n e
úprimný vzťah k nášmu mestu,
ktoré navštívil nespočetnekrát
aj s o s v o j o u r o d i n o u , a k o aj
vrúcny vzťah k Slovensku
a k Slovákom. Jeho poznanie našej
krajiny, histórie a kultúr y bolo
obdivuhodné. Na pôde nášho mesta
sa v rámci programu Novoročných
koncertov niekoľkokrát predstavila
aj jeho dcéra Anna – vynikajúca
huslistka. Primátor Ing. Milan Gura
a vedenie mesta Čadca vyjadrujú
aj touto cestou v mene svojom
i v mene občanov mesta hlbokú
sústrasť rodine zosnulého Michala
Staskiewcicza.
Po s l e d n e j r o z l ú č k y s t ý mt o
vzácnym mužom, ktorá sa konala
vo Varšave 31. 8. 2018, sa za naše
mesto zúčastnili zástupca primátora
František Prívara, poradca primátora
pre medzinárodné vzťahy Vladimír
Kráľ a bývalý dlhoročný riaditeľ
Domu kultúry v Čadci Miroslav
Ďurica.
Ďakujeme Vám, pán Staskiewicz.
Česť Vašej pamiatke!
(vk, at)
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Do Čadce smeruje 2,7 mil. eur na nové byty.
Stavajú ich na Žarci pre desiatky mladých rodín
Na jar tohto roka odsúhlasili poslanci
odkúpenie troch bytových domov
od súkromného investora, ktorý ich
stavia pre mesto na objednávku ako
víťaz verejnej súťaže. 138 bytových
jednotiek bude slúžiť na prenájom
pre Čadčanov, ktorí o ne prejavia
záujem. Mesto má v tomto čase vo
svojom vlastníctve 319 bytov, všetky
sú už obsadené. Požiadavky obyvateľov
o byty nemajú konca – kraja a vysoko
presahujú možnosti mesta. Celkovo je
k dnešnému dňu v mestskej evidencii
viac ako 400 žiadostí. Radnica sa môže
pochváliť tým, že získala na výstavbu

pomerne vysokú dotáciu zo Štátneho
fondu rozvoja bývania vo výške 2,7 mil.
eur. Ide o najvyššiu možnú sumu, akú
vôbec mohla dostať. Výška príspevku
je dôležitá nielen z hľadiska čerpania
ďalších zdrojov na výstavbu z mestskej
kasy, odvíja sa od nej aj budúca výška
nájomného. Čím väčšia dotácia
od štátu, tým menšia bude výška
nájomného pre budúcich nájomníkov.
Počet žiadostí o byty v meste stále stúpa.
Aj v súvislosti s napĺňaním pracovných
miest v priemyselnom parku. Už
onedlho by mal ich počet vzrásť na
500. Ak chce mesto pritiahnuť ľudí

a docieliť, aby spojili svoj život s centrom
Kysúc ako jej obyvatelia, musí poskytnúť
dobré podmienky na život, a teda i na
bývanie. Primátor Milan Gura: „Nie
vždy sa podarí získať pre mesto takéto
veľké peniaze. Bola to tvrdá robota. Ale
povinnosťou primátora je vytvárať dobré
podmienky na život v meste. Je to úspech
a som rád, že sa nám nenávratnú dotáciu
podarilo získať. Viem, že budú takí, ktorí
budú tento úspech spochybňovať a celú
vec politizovať. Nebudem na to reagovať.
Lebo nemám na to chuť ani čas. Treba
ďalej pracovať.“
(r)

Čaká nás historická oprava ciest na sídliskách,
najväčšia za posledné desaťročia
Asi netreba zbytočne zdôrazňovať,
že stav komunikácii na čadčianskych
sídliskách nie je dobr ý. Mnohé
komunikácie sú odrazom stavu
niekoľkých desaťročí. Nezažili totiž
dôstojnú obnovu od svojho vzniku.
Generálna oprava je veľmi nákladná
a vyžaduje si silnú finančnú injekciu.
Podarilo sa. Vedenie mesta získalo 1,2
mil. eur z európskych zdrojov na obnovu
sídliskových ciest. Na sídlisku Žarec je
v katastrofálnom stave niekoľko ulíc,
medzi nimi aj Kolárova ulica, ulica
Janka Kráľa, Bernolákova či Jašíkova.
Cesty sú rozpadnuté v takom rozsahu,
že sa nedajú len čiastočne opraviť, ale
musia sa komplexne zrekonštruovať. Na
mnohých úsekoch sa nachádza ešte liaty
asfalt s popraskanými rozpadnutými

časťami, ktoré sa prakticky nedajú
zalátať. Sú staré ako samotné sídlisko.
Na sídlisku Kýčerka sa vďaka blížiacej
komplexnej rekonštrukcii podarí
dokončiť oprav y na Okr užnej
ulici. Polovica komunikácii je už
zrekonštruovaná. Vo veľmi zlom stave
je ulica SNP. Obnova by mala byť
hotová do konca októbra. Oprava ciest
obmedzí a dočasne skomplikuje život
obyvateľom sídlisk. Vedenie mesta
preto prosí obyvateľov o trpezlivosť.
Nie je možné zvládnuť rekonštrukciu
bez obmedzení. Dočasné parkovanie
by mali obyvateľom poskytnúť blízke
obchodné domy. Mesto rokuje s ich
zástupcami. Vedenie radnice ukončilo
verejnú súťaž o dodávateľa stavby.
Transparentná súťaž priniesla obrovské

šetrenie verejných zdrojov. Z plánovanej
sumy 1,2 mil. eur sa výdaj finančných
prostriedkov znížili viac ako polovicu.
Primátor Milan Gura: „Uvedomujeme
si stav mestských vozoviek, ktoré
zápasia s modernizačným dlhom.
Historická generálka ciest na sídliskách
je viac ako nutnosťou, a treba priznať,
že sme ju obyvateľom sídlisk dlžní.
Ide o zásadnú dotáciu, ktorú sa nám
podarilo získať a ktorej pozitívny dopad
obyvatelia aj reálne pocítia. Čakali sme
na ňu roky. Som veľmi rád, že sa nám
korektnou verejnou súťažou podarilo
ušetriť obrovský balík peňazí, ktorý
môže smerovať na ďalšie projekty. To
sú reálne skutky, reálne výsledky, bez
sporov a konfliktov.“
(r)

Polopodzemné kontajnery pribudnú aj na Žarci
S neustále sa zvyšujúcou produkciou
odpadov a rastúcimi nárokmi na ich
stav a triedenie – za účelom ich ďalšieho
spracovania – je nutné zvyšovať
kapacitu zberných miest, ktoré sú
často umiestnené v lokalitách, kde
sa bojuje o každý meter. Minulý rok
sa vedenie mesta rozhodlo urobiť
poriadok s preplnenými kontajnermi
na odpad na sídliskách. Radnica prišla
s inovatívnou myšlienkou, ktorá sa
radí medzi moderné SMART riešenia
– s tzv. polopodzemnými kontajnermi,
ktorých hlavnou výhodou je, že 2/3
nádoby sú pod zemou.
Po dôkladnej analýze situácie sa rozhodlo,
že pilotný projekt sa bude realizovať na
Chalupkovej ulici na Kýčerke, ktorá
patrila medzi najproblematickejšie.
Dovtedajších 91 ks starých zberných
nádob o objeme 1100 l nahradili tri
novovybudované stojiská. Z estetického
aj praktického hľadiska sa veľa zmenilo
k lepšiemu. Zmenu pocítil aj Mestský
podnik služieb Čadca (zabezpečujúci
zvoz odpadu), pretože systém zberu
odpadu sa výrazne zefektívnil, ušetril sa
čas s vyprázdňovaním nádob a znížili sa
náklady na zvoz odpadu.
Dve stojiská pozostávajú z piatich
veľkých nádob na komunálny a triedený

odpad, pričom jedna takáto nádoba má
6-násobne väčšiu kapacitu ako stará. Ich
konštrukcia zabraňuje prístupu zvierat
a hmyzu a jeho hĺbka minimalizuje jeho
opätovné vytiahnutie najmä zo strany
sociálne neprispôsobivých občanov.
Jedno stojisko bolo dobudované
dodatočne a pozostáva z troch nádob,
čím sa rovnomerne rozložila ich
dostupnosť v rámci celej lokality.
Umiestnením p olop o dzemných
kontajnerov sa zvýšil estetický vzhľad,
ale aj vznik nových parkovacích miest
na pôvodných stojiskách.
V tomto roku pribudnú ďalšie
polopodzemné kontajnery
Svoju pozornosť vedenie mesta teraz

presúva na sídlisko Žarec. Už o niekoľko
dní pribudnú dve nové stojiská na
Jašíkovej ulici. Každé z nich bude mať
3 nádoby – jednu na komunálny odpad,
jednu na plasty a jednu na papier.
Prioritou je poriadok
Vedenie mesta kladie veľký dôraz na
to, aby mali ľudia čisté a komfortné
ulice. Bežné nádoby na odpad však
už nestačia a zvyšovať ich počet je
kontraproduktívne. Radnica sa preto
rozhodla pre postupné zavádzanie
polopodzemných kontajnerov. Je to
síce finančne náročná cesta, ale benefity
z ich používania výrazne prevyšujú
náklady.
(r)
TP8319010/017

8

č. 35/5. september 2018

Čadčan

Rodina Ciślakovcov zo Żywca pozýva
na výstavu svojich diel

KYSUCE

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Marec 2018
Narodenie

17. augusta 2018 sa v Galérii Čadca konala vernisáž výstavy diel
popredných poľských umelcov – manželov Miroslawa a Agnieszky
Ciślak a ich syna Filipa. Táto umelecká rodina ponúka jedinečný
pohľad do svojej tvorivej dielne, v ktorej vznikajú originálne maľby,
kresby a kaligrafické práce. Výstava, ktorá je 25. výstavou v našej
mestskej galérii, sa koná v spolupráci s Mestom Žywiec pri príležitosti
20. výročia spolupráce medzi mestami Čadca a Žywiec. Vernisáže sa
zúčastnili aj predstavitelia oboch miest a menovaní umelci. Galéria
je otvorená v PO – PIA od 8.00 do 16.00 h. Vstup je voľný. Srdečne
vás pozývame.
(at)

Kristína Holániová, Lívia Lajčáková, Vanesa Mravcová, Šimon Bojko,
Matúš Haladej, Anna Mária Balážová, Darina Matejčiková, Daniel Kondek,
Timea Štefánková, Adela Belešová, Lívia Kanaliková, Šimon Kubiatko, Júlia
Rizmanová, Adam Pokrývka, Leo Šimonutti, Vivien Proroková

Sobáše

Peter Cyprich a Elena Pečalová, Pavol Kontrík a Gabriela Kreanová, Jiuk Park
a Katarína Beniačová, Michal Škorvánek a Karolina Elżbieta Ślubowska

Opustili nás

POZVÁNKA NA CHRÁMOVÝ KONCERT

Mesto Čadca, Slovenská filharmónia Bratislava a Rímsko-kat. farnosť Čadca – mesto vás pozývajú na jesenný
chrámový koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 19. septembra 2018 o 18.00 hod. v kostole sv. Bartolomeja v Čadci.
V rámci koncertu sa predstaví Slovenský komorný orchester pod vedením dirigenta a huslistu Ewalda Danela.
Vstup na koncert je voľný.

Mária Maťašková (82 r.)., Ján Krkoška (67 r.)., Milan Mičák (83 r.), Anna
Mičáková (92 r.), Ján Dibdiakr (50 r.), Anna Hlaváčová (76 r.), Štefánia
Kubicová (75 r.), Miroslav Kufa (69 r.), Jozef Markulák (86 r.), Ján Jurášek (58
r.), Rozalia Bartovancová (76 r.), Jozefa Majchráková (79 r.), Anna Legerská
(84 r.), Ilona Marťaková (95 r.), Ľubomír Šarlák (59 r.), Eduard Halada (51 r.),
Filomena Moravčíková (81 r.), Jozef Michalina (86 r.), Mária Petreková (77 r.),
Jozefína Bodorová (57 r.), Melánia Majáková (71 r.), Veronika Hráska (71 r.),
Ján Brisuda (65 r.).

POĎAKOVANIE

Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci ĎAKUJÚ touto cestou všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii Bartolomejského hodového jarmoku a 14. ročníka festivalu Drôtománia
Čadca 2018, ako aj všetkým domácim i zahraničným účinkujúcim umelcom za ich vystúpenia a jedinečné zážitky.
ĎAKUJEME aj všetkým spoluorganizátorom a partnerom podujatia za spoluprácu, priazeň a podporu.
Spoluorganizátori: Mestá Žywiec, Toruń, Valašské Meziříčí, Rímsko-kat. farnosť Čadca – mesto, Kysucká kultúrna nadácia, Spolok priateľov Čadce, Mestský podnik služieb Čadca, Mestská polícia Čadca,
Kysucká hokejbalová únia, Turistický oddiel Svrčinovec.
Partneri a mediálni partneri: OCR Kysuce, SEVAK, a. s., CORA GEO, s.r.o., ARD systém, ENGIE, a. s., Galmm, s.r.o., TEMPRO – Stavebná firma, s.r.o., DOXX – stravné lístky, spol. s r. o., Kvetinárstvo
Kvetinka Čadca, Týždenník Kysuce, MY Kysucké noviny, KTV, RTVS – Rádio Regina, Rádio Frontinus, TASR.
Podujatie podporili Fond na podporu umenia, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
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