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OTÁZKA PRIMÁTOROVI
Oznam
o jarnom
zbere odpadov

Pán primátor, kedy začína sympóziu. Prevádzková doba
sezóna na našom mest- sa nemení. Taktiež sa nám
skom kúpalisku? Taktiež by podarilo udržať výšku vstupma zaujímalo či nezdražie ného na minuloročnej úrovní odpadu
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povinný každý
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jarný
zberprešlo
objemných
menaný
do evidenčného
liszaželajme
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apríla
2021 na Mestský
úrad krásnom
Čadca telefonicky na čís- odpadu. Zároveň upozorňulo 041/4302270, resp. e-mai- jeme, že nejde o službu, ktorá
lom na adresy peter.jopek@ má zabezpečiť zber odpadov
mestocadca.sk, jana.gavla- z vypratávania celej domáckova@mestocadca.sk alebo nosti alebo zo stavebných
osobne na Mestskom úrade a rekonštrukčných prác.
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E- na nových investorov, ktorí
-HWA Automotive Slovakia, vstúpili a výrazne ovplyvnia
s.r.o. Považská Bystrica, kto- trh zamestnanosti v meste a
rej prevažná časť výroby po- v regióne Kysúc.
(r)
Mesto Čadca začne s výstav- v pondelok 19. apríla 2021.
bou nových parkovacích Z uvedeného dôvodu žiadamiest na sídlisku Žarec, na me majiteľov motorových
ul. A. Bernoláka (nad domom vozidiel, aby v čase realizácie
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Ďakujeme
za potakt/zberné miesto, kde môžete nechať svoje žiadosti
o
(r)
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V priemyselnom parku
rastú nové závody

Pozor – dopravné obmedzenie!
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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je organizovaná
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s ArtsoGalériou
Schürger v Tvrdošíne a na

denie mesta otvorilo Mestský
úrad v Čadci pre verejnosť od
19. apríla 2021.
Ing. Milan Gura:„Je dôležité, aby v súčasnej situácii, v
čase pretrvávajúcej pandémie
ochorenia COVID-19 mala verejnosť na pamäti dôležitosť
dodržiavania síce základnej,
no veľmi účinnej prevencie, a
to je nosenie respirátora FFP2,
dodržiavanie dostatočného
sociálneho odstupu a pravidelné umývanie, resp. dezinfekciu rúk. Vďaka týmto trom
zásadám významne bránime
šíreniu ochorenia COVID-19.
Pred osobnou návštevou sa
však naďalej uprednostňuje
telefonická a elektronická,

prípadne písomná komunikácia s úradom.“
Vstup na pracoviská Mestského úradu v Čadci bude
umožnený len návštevníkom,
na ktorých sa vzťahujú výnimky podľa vyhlášky, alebo
ktorí sa preukážu niektorým
z nasledovných dokladov:
 potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
alebo antigénového testu na
ochorenie COVID-19 – platnosť podľa regionálnej charakteristiky COVID-automatu
 potvrdením o prekonaní
ochorenia nie starším ako 3
mesiace
 dokladom o diagnostike
ochorenia COVID-19 v období

nie dávnejšej ako 3 mesiace od
okamihu vstupu
 dokladom o zaočkovaní
proti ochoreniu COVID-19 aj
druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
Rešpektujte hygienické
opatrenia

Každý návštevník úradu je
povinný rešpektovať prijaté
protiepidemiologické opatrenia, dodržiavať hygienické
opatrenia, najmä povinnosť
mať prekryté horné dýchacie
cesty respirátorom,dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.
(r)

Výstava diel Vincenta Hložníka v Galérii
Čadca už sprístupnená
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seniorov v Čadci, ktorého zriaďovateľom
je Mesto
Čadca a
svojich
prvých
návštevníCentrum
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Za Úrad komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím
sa na výjazdovom dni komisárky zúčastnili: JUDr. Zuzana
Stavrovská a jej kolegyne Mgr.
Eva
Megová,
PhDr.potrvá
Iveta FranBibliu.
Výstava
do
zenová
JUDr.Tešíme
Eva Chrančo11. júnaa 2021.
sa na
ková.
vašu návštevu. Galéria je
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U
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Viac informácií
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www.mestocadca.sk.
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Ak ste presvedčení, že vám
úrad ukrivdil, no neviete, ako
podať podnet či žalobu, nemusíte svoj bojna
prehrať.
Úrad
koIlustrácia
obálke
knihy
misárky
osoby soVincenta
zdravotBiblia
v pre
obrazoch
ným postihnutím
posudzuje
Hložníka,
Michal Vaško
– Vydavateľstvo, 2013.

dodržiavanie práv hendikepovaných ľudí, a to na základe
podnetov aj z vlastnej iniciatívy.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 postihnutím, Račianska 153, 831
54 Bratislava, tel.: 02/20 42 03
01, e-mail: sekretariat@komisar.sk.Viac informácií nájdete
aj na www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk.
(r)

POZVÁNKA NA VÝNIMOČNÝ KONCERT

Kam s použitým
Nový
festival
klasickej hudby aj v Čadci
kuchynským
olejom?

Jarná deratizácia na priestranstvách
verejnej zelene v Čadci
Mesto Čadca v zmysle zákona č.355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí
jarnú deratizáciu priestranstiev verejnej zelene na území mesta Čadca v termíne
od 20. do 30. apríla 2021.
Upozorňujeme majiteľov
domácich a spoločenských
zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných
priestranstvách a zabránili
tým kontaktu zvierat s návnadami.
Zároveň vyzývame všet-

kých správcov bytov, poľnohospodárske podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty
na území mesta Čadca, ako aj
vlastníkov bytových domov a
objektov, užívateľov nehnuteľností a pozemkov, aby si
splnili povinnosť v zmysle
§ 51 ods. 1 písm. a) a § 52 ods. 1
písm. k) zákona č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov deratizáciou
svojich objektov, ich okolia a
prípojok kanalizácie pred objektmi.
(r)

Medzinárodný hudobnýMáte
festival
PRO MUSICA
doma použitý
kuchynNOSTRA,
ktorý sa uskutočský
olej? Odovzdajte
ho prianí 17.na– 24.
6. 2018
v Žilinskom
mo
našom
Zbernom
dvore
z myšlienky
vkraji,
Čadci.vznikol
Za odovzdaný
použitý
založiť dlhodobú
tradíciu
kuchynský
olej máte na
výber z
prezentácie
klasickej hudby
dvoch
možností:
na špičkovej
interpretačnej
za 1 l použitého
kuchynskéúrovni
s medzinárodnou
ho
oleja dostanete
OCOT v poúčasťou
a zároveň predstaviť
mere
1:1 (starý/nový)
publiku
vybrané kuchynskéhistorické
 za 6 l použitého
pamiatky
regiónuslnečnicový
ako netraho oleja dostanete
dičné
koncertné
priestory.
OLEJ v pomere
6:1 (starý/nový)
Garantmi
festivalu životnésú HuPrispieť k čistejšiemu
dobné
centrum
Bratislava a
mu prostrediu
je jednoduché
občianske
združenie
Cultura
môžete tak spraviť
priamo
aj vy.
nostra. Organizujú ho v spolupráci
vybranými mestami
Ako
nasto?
a obcami
v danom kraji.
1. Z vychladnutého
olejaJedvyným zveľké
nichzvyšky
je aj mesto
berte
jedál,Čadca,
ako sú
ktoréasa
od Drobné
počiatku
veľmi
kosti
kože.
nečistoty,
aktívne
zapojilo do
organiako
napr. strúhanka
po vyprážazácie
festivalu.
V priebehu
ní,
nie sú
problémom.
ôsmich
dní sa
Čadca,
Gbeľany,
2. Môžete
zbierať
spolu
všetKotešová,
Orlové, Rajec,
Trnoky
druhy použitých
rastlinných
vé, Budatín
a Bytča premenia
olejov
a živočíšnych
tukov. Výna miesta,
pek
a šťava zktoré
mäsanávštevnítiež nie sú

prekážkou. Pridať môžete aj olejový nálev z niektorých potravín,
napr. sušených paradajok, konzervovaných rýb,či syrov.
3. Určite tam však nevlievajte
vodu, víno, kečup z jedla či saponát.
4. Vychladnutý, čiastočne vyčistený olej z panvice alebo fritézy zlejte ideálne do čistej,suchej,
uzatvárateľnej plastovej nádoby.
5. Veľkosť plastovej nádoby si
vyberte podľa toho, ako často a
kom
koľkosprostredkujú
oleja používatevýnimočna príprané
hudobné umenie nielen
vu jedál.
prostredníctvom
koncertov,
6. Vhodné sú fľaše,
v ktorých
ale
i vďaka
jedinečnému
vibol olej
zakúpený,
alebo podobzuálnemu
nej veľkosti.zážitku z najkrajších
historických
pamiatok
7. Nie
je dobré dávať
malé
regiónu.
ročníkfľaše,
festivamnožstvoPrvý
do veľkej
lebo
lu
svojou
a výobal
potomdramaturgiou
zaberá veľa priestoberom
účinkujúcich
nadväru pri zbere
a preprave a zároveň
zuje
na 100.
výročie
prichádza
pre
veľké založenia
množstvo
Československej
republiky.
V
prítomného vzduchu
k rýchlejdramaturgii
preto
popri tvoršej biodegradácii
oleja.
be velikánov ako Johann Se(r)

bastian Bach, Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Robert Schumann a i. zaznejú
aj diela významných slovenských a českých autorov – Jána Levoslava Bellu, Johanna
Sigismunda Kussera, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu a ď. Na festivale vystúpia
poprední umelci domácej i
zahraničnej hudobnej scény – Slovenský komorný orchester & Dalibor Karvay,
Muchovo kvarteto & Filip
Jaro, Štátny komorný orchester Žilina, Schola Gregoriana
Pragensis, Brno Baroque Trio,
Jana Sýkorová & Pavel Svoboda a ďalší. Podujatie má veľký
potenciál poskytnúť publiku
priestor pre oživenie a spestrenie kultúrneho života v
danom regióne a prispieť tak
k celkovej propagácii historických miest regiónu horného Považia. Koncert v Čadci ja
na programe 20. júna

V našom meste je festivalový 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 špičkového slovenského telesa
Mucha Quartet (J. Tomka – I.
husle, J. Ostrolucký – II. husle,
V. Kubešová – viola, P. Mucha –
violončelo) a popredný sólista Filip Jaro (kontrabas). Veríme, že umelci, ktorí sú dobre
známi nielen na slovenských
ale aj zahraničných pódiách
prinesú do Čadce výnimočný
hudobný zážitok. Spoluorganizátormi koncertu sú Mesto
Čadca a Rímskokatolícka farnosť Čadca – mesto. Na koncert je vstup voľný. Srdečne
vás pozývame.
Ďalšie informácie o koncerte v Čadci a o festivale
PRO MUSICA NOSTRA nájdete na www.mestocadca.sk
a www.hc.sk.
(At)
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