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Výstava diel Vincenta Hložníka v Galérii 
Čadca už sprístupnená

Pozor – dopravné obmedzenie! 

Oznam o jarnom 
zbere odpadov

Mestský úrad v Čadci otvorený 
pre verejnosť od 19. apríla

Jarná deratizácia na priestranstvách 
verejnej zelene v Čadci

Kam s použitým 
kuchynským olejom? 
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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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Opatrenia súvisiace s 
pandémiou nového koro-
navírusu by sa mali od 19. 
apríla uvoľniť. Dôvodom 
je zlepšujúca sa pan-
demická situácia, a to 
konkrétne zníženie počtu 
hospitalizovaných v ne-
mocniciach pod hranicu 
3 000 pacientov a tiež 
nižšie reprodukčné číslo. 

Vo štvrtok 8. apríla zasadal 
krízový štáb Mesta Čadca a 
ten rozhodol o uvoľňovaní 
opatrení v  meste. Z dôvodu 
zlepšujúcej sa situácie v okre-
se Čadca a zároveň s avizova-
ným uvoľňovaním opatrení 
v rámci celého Slovenska ve-

denie mesta otvorilo Mestský 
úrad v Čadci pre verejnosť od 
19. apríla 2021. 

Ing. Milan Gura:„Je dôle-
žité, aby v súčasnej situácii, v 
čase pretrvávajúcej pandémie 
ochorenia COVID-19 mala ve-
rejnosť na pamäti dôležitosť 
dodržiavania síce základnej, 
no veľmi účinnej prevencie, a 
to je nosenie respirátora FFP2, 
dodržiavanie dostatočného 
sociálneho odstupu a pravi-
delné umývanie, resp. dezin-
fekciu rúk. Vďaka týmto trom 
zásadám významne bránime 
šíreniu ochorenia COVID-19. 
Pred osobnou návštevou sa 
však naďalej uprednostňuje 
telefonická a  elektronická, 

prípadne písomná komuni-
kácia s úradom.“

Vstup na pracoviská Mest-
ského úradu v Čadci bude 
umožnený len návštevníkom, 
na ktorých sa vzťahujú vý-
nimky podľa vyhlášky, alebo 
ktorí sa preukážu niektorým 
z nasledovných dokladov:    
 potvrdením o  negatív-

nom výsledku RT-PCR testu 
alebo antigénového testu na 
ochorenie COVID-19 – plat-
nosť podľa regionálnej cha-
rakteristiky 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, pri-
čom od tohto očkovania uply-
nulo aspoň 14 dní. 

Rešpektujte hygienické 
opatrenia

Každý návštevník úradu je 
povinný rešpektovať prijaté 
protiepidemiologické opat-
renia, dodržiavať hygienické 
opatrenia, najmä povinnosť 
mať prekryté horné dýchacie 
cesty respirátorom, dezinfiko-
vať si ruky a dbať na dvojmet-
rový odstup.

 (r)

Mesto Čadca v zmysle zá-
kona č. 355/2007 Z. z. o ochra-
ne, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia zabezpečí 
jarnú deratizáciu priestran-
stiev verejnej zelene na úze-
mí mesta Čadca v termíne 
od 20. do 30. apríla 2021.

Upozorňujeme majiteľov 
domácich a spoločenských 
zvierat, aby v čase vykonáva-
nia deratizácie zvýšili kontro-
lu ich pohybu na verejných 
priestranstvách a zabránili 
tým kontaktu zvierat s náv-
nadami.

Zároveň vyzývame všet-

kých správcov bytov, poľno-
hospodárske podniky, pre-
vádzky podnikania a organi-
zácie, ktoré spravujú objekty 
na území mesta Čadca, ako aj 
vlastníkov bytových domov a 
objektov, užívateľov nehnu-
teľností 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 zabezpe-
čili vykonanie regulácie živo-
číšnych škodcov deratizáciou 
svojich objektov, ich okolia a 
prípojok kanalizácie pred ob-
jektmi. (r)

Máte doma použitý kuchyn-
ský olej?  Odovzdajte ho pria-
mo na našom Zbernom dvore 
v Čadci.  Za odovzdaný použitý 
kuchynský olej máte na výber z 
dvoch možností: 

 za 1 l použitého kuchynské-
ho oleja dostanete OCOT v po-
mere 1:1 (starý/nový)

 za 6 l použitého kuchynské-
ho oleja dostanete slnečnicový 
OLEJ v pomere 6:1 (starý/nový) 
Prispieť k čistejšiemu životné-
mu prostrediu je jednoduché a 
môžete tak spraviť priamo aj vy.

Ako na to?
1. Z vychladnutého oleja vy-

berte veľké zvyšky jedál, ako sú 
kosti a kože. Drobné nečistoty, 
ako napr. strúhanka po vypráža-
ní, nie sú problémom.

2. Môžete zbierať spolu všet-
ky druhy použitých rastlinných 
olejov a živočíšnych tukov. Vý-
pek a šťava z mäsa tiež nie sú 

prekážkou. Pridať môžete aj ole-
jový nálev z niektorých potravín, 
napr. sušených paradajok, kon-
zervovaných rýb, či syrov.

3. Určite tam však nevlievajte 
vodu, víno, kečup z jedla či sapo-
nát.

4. Vychladnutý, čiastočne vy-
čistený olej z panvice alebo frité-
zy zlejte ideálne do čistej, suchej, 
uzatvárateľnej plastovej nádoby.

5. Veľkosť plastovej nádoby si 
vyberte podľa toho, ako často a 
koľko oleja používate na prípra-
vu jedál.

6. Vhodné sú fľaše, v ktorých 
bol olej zakúpený, alebo podob-
nej veľkosti.

7. Nie je dobré dávať malé 
množstvo do veľkej fľaše, lebo 
obal potom zaberá veľa priesto-
ru pri zbere a preprave a zároveň 
prichádza pre veľké množstvo 
prítomného vzduchu k rýchlej-
šej biodegradácii oleja. 

(r)

Mesto Čadca začne s výstav-
bou nových parkovacích 
miest na sídlisku Žarec, na 
ul. A. Bernoláka (nad domom 
s nábytkom Black Red White). 

Práce začali prebiehať 

v pondelok 19. apríla 2021. 
Z uvedeného dôvodu žiada-
me majiteľov motorových 
vozidiel, aby v čase realizácie 
stavby na danej ulici vozidlá 
neparkovali. Ďakujeme za po-
chopenie. (r)

Mesto Čadca oznamuje ob-
čanom, že bude vykonaný 
jarný zber objemných odpa-
dov, elektroodpadov, olejov, 
príp. nebezpečných odpa-
dov z  komunálneho odpa-
du, a  to nasledovne: Občan 
nahlási najneskôr do 30. 
apríla 2021 na Mestský úrad 
Čadca telefonicky na čís-
lo  041/4302270, resp. e-mai-
lom na adresy peter.jopek@
mestocadca.sk, jana.gavla-
kova@mestocadca.sk alebo 
osobne na Mestskom úrade 
v Čadci – II. poschodie, kanc. 
č. 201 potrebné údaje a  aký 
druh odpadu chce odovzdať. 
Mesto následne oznámi ob-
čanovi termín odvozu odpa-
du, aby zbytočne odpad nebol 
vopred vykladaný na verejné 
priestranstvo. Pri odovzda-

ní odpadu je povinný každý 
občan predložiť doklad totož-
nosti. Tento údaj bude zazna-
menaný do evidenčného lis-
tu o odpadoch. Tí, ktorí nena-
hlásia odpad na vývoz a tento 
vyložia, náklady na odvoz a 
skládkovanie budú vyúčto-
vané zmysle cenníka zvozcu 
odpadu.  Zároveň upozorňu-
jeme, že nejde o službu, ktorá 
má zabezpečiť zber odpadov 
z vypratávania celej domác-
nosti alebo zo stavebných 
a  rekonštrukčných prác. 
Pokiaľ má občan viac  kusov 
objemného odpadu, môže ho 
odovzdať na zbernom dvo-
re v Čadci – Podzávoze, a to v 
pondelok - piatok od 8.00 do 
14.00 h. a v sobotu od 8.00 do 
12.00 h.
 (r)

Galéria Čadca oznamuje 
všetkým svojim priaz-
nivcom, že 19. apríla 
2021 sprístupnila pre 
verejnosť avizovanú vý-
stavu diel významného 
slovenského maliara 
Vincenta Hložníka pod 
názvom Svedectvo 
o človeku. 

Výstava je organizovaná 
v  spolupráci s  Art Galériou 
Schürger v  Tvrdošíne a  na 

svojich prvých návštevní-
kov čaká už viac než tri me-
siace (každý plánovaný ter-
mín jej otvorenia musel byť 
v  dôsledku zhoršujúcej sa 
situácie zrušený).Koncep-
ciu výstavy pripravila Anna 
Lenková, ktorá uvedenú ga-
lériu vedie. V rámci výstavy 
budú môcť milovníci vý-
tvarného umenia obdivovať 
takmer 40 obrazov i  sôch 
Vincenta Hložníka, ako aj 
ním ilustrovanú originálnu 

Bibliu. Výstava potrvá do
11. júna 2021. Tešíme sa na 
vašu návštevu. Galéria je 
otvorená v PO – PIA od 8.00 
do 16.00 hod., vstup je voľný. 
Viac informácií nájdete na 
www.mestocadca.sk.
 (at)

Ilustrácia na obálke knihy 
Biblia v obrazoch Vincenta 
Hložníka, Michal Vaško – Vy-
davateľstvo, 2013.


