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Spomienky stratené v čase – historická
pamäť mesta Čadca
		 Mesto Čadca si v roku 2014 pripomína 480. výročie svojho založenia. O vzniku osady Čadca je písomný doklad v štátnom archíve v Budapešti, objavený v roku 2012, v ktorom
je uvedené, že osada bola založená v roku 1534 Suňogovcami, majiteľmi panstva a zámku Budatín pri Žiline. K prvým osadníkom patrili Valasi, ktorí sa na putovaní so svojimi
stádami oviec po hrebeňoch Karpát dostali až do týchto končín, na slovensko-česko-sliezsko-poľskom pomedzí. Spolu s nimi tu našli svoj nový domov aj utečenci z južnejších krajov,
ktorí utekali pred Turkami. Majitelia panstiev im prideľovali časti chotárov, takzvané zárubky, aby tu rúbali lesy, z dreva si stavali obydlia a klčovaním získali pôdu na hospodárenie.
Tak sa z kočovných pastierov a utečencov postupne stávali roľníci. Čadca sa vďaka svojej geografickej polohe postupne stávala strediskom feudálneho majetku v tomto priestore.
Ďalšie obce v jej okolí majú neskorší rok založenia.
		 Z histórie si ešte pripomenieme ďalšie významné dátumy. Čadca, ako sme uviedli, bola založená budatínskym panstvom. Hranice vtedajších panstiev neboli presne určené
a tak majitelia viedli spory dlhé roky o toto miesto s Esteházyovcami zo susedného Strečna a tiež s tešínskym kniežatstvom. Zmena nastala až po roku 1769 odkúpením Čadce a jej
okolia pánmi zo Strečna. Nové panstvo si tu zriadilo svoju správu (dištrikt) pre 11 okolitých obcí. Bol tu majer i pivovar. Postupne vznikla aj mýtna stanica a pobočka žilinskej pošty.
Aj cirkevná správa tu zriadila v roku 1676 svoju farnosť, do ktorej patrili okolité obce. V roku 1734 na mieste dreveného postavili murovaný kostol, zasvätený svätému Bartolomejovi. Je to vlastne najstaršia doposiaľ zachovaná stavba v meste. Zachovali sa viaceré jeho podoby na pohľadniciach z 19. storočia. Ako vidno na obrázkoch, ešte skoro sto rokov od
svojho vzniku stál osamotený na miernom návrší a okolo neho len typické sedliacke usadlosti a pod ním rieka. Po všetkých týchto zmenách na žiadosť strečnianskeho panstva panovníčka Mária Terézia vydala 9. 1. 1778 dekrét, ktorým povýšila Čadcu na mestečko (oppidum) s právom konať štyri jarmoky ročne. Je to po založení osady druhý najvýznamnejší dátum v histórii mesta. Odvtedy sa tu začína výraznejší stavebný ruch mestského charakteru. Prichádzali obchodníci a podnikatelia, medzi nimi aj početná skupina židovského
pôvodu, ktorí si tu stavali svoje sídla.
		 Dôležitým dátumom v histórii mestečka bol 4. december 1848, keď dobrovoľníci zapojení do Slovenského povstania proti maďarskej nadvláde v rámci tzv. zimného ťaženia
obsadili mesto. Vodcovia povstania Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban prebývali na tunajšej fare, kde ich prichýlil dekan František Xaver Daniš. Čadca sa tak stala načas hlavným
mestom oslobodenej časti Slovenska. Tu vydali povstalci známu výzvu K národu slovenskému, v ktorej vysvetľovali ciele povstania. K povstalcov sa tu pripojilo 30 dobrovoľníkov.
Túto udalosť pripomína na dnešnom Námestí slobody Pamätník SNR s dielom sochára Vojtecha Ihriského – reliéfom bojovníka, ktorý bol pôvodne umiestnený na bývalej fare.
		 Významnejší stavebný rozvoj mesta sa rozvinul až po roku 1871, keď cez Čadcu vybudovali Košicko-bohumínsku železničnú trať, ktorá konečne odkliala mesto zo stáročnej izolácie. Železnica podnietila rozvoj priemyslovej výroby. Prví sa chopili príležitosti podnikatelia v drevárskom priemysle, ktorí sa snažili zužitkovať bohatstvo Kysúc – drevo.
Pri stanici vyrástla v roku 1873 prvá parná píla a po nej v roku 1889 ďalšia. Okolo stanice sa začal čulý podnikateľský ruch. Polotovary z čadčianskej píly sa odvážali do sveta. Život
v meste sa točil najmä okolo spracovávania dreva. Tento sľubný vývoj narušil v roku 1904 veľký požiar, v ktorom zhorelo 63 domov a s nimi aj pivovar a budova okresného súdu. No
rozvoj mesta sa tým nezastavil. V roku 1904 sa začala výroba v Hornouhorskej súkennej továrni, ktorá neskoršie v predvojnovej konjunktúre zamestnávala okolo 500 pracovníkov.
Tak sme sa dostali až do obdobia, keď sa po vojne Čadca a Kysuce stali súčasťou Československej republiky, v ktorej obyvatelia po rokoch maďarského útlaku získali možnosti slobodného národného rozvoja, najmä v školstve a kultúre. Žiaľ, jedným z prvých opatrení, ktoré postihli mesto, bolo v roku 1922 zrušenie textilnej továrne, v dôsledku čoho prišlo o prácu
okolo 500 robotníkov. Počas celého medzivojnového obdobia ostala potom najväčším zamestnávateľom v meste iba parná píla, kde pracovalo okolo 100 robotníkov. Po celý čas svojej
existencie nedokázala predmníchovská republika vyriešiť veľké sociálne rozdiely, pretrvávajúcu chudobu a zaostalosť celého regiónu Kysúc. Rozvoju Čadce v tých časoch napomohlo, že sa v roku 1922 stala sídlom okresu.
		 V medzivojnovom období sa v meste dali do užívania štyri významné budovy, ktoré ovplyvňovali život v meste v nasledujúcich rokoch. Bol to v roku 1928 Palárikov dom,
ktorý si obyvatelia postavili z vlastných peňažných zbierok a ktorý slúžil na rozvoj kultúrnych aktivít v meste a jeho okolí celých nasledujúcich 50 rokov. Zo štátnych prostriedkov boli
postavené okresný úrad a okresný súd ako aj štátna meštianska škola, v ktorej našlo v povojnovom období svoje miesto aj prvé gymnázium. A mesto si z vlastných prostriedkov
postavilo Mestský dom, ktorý reprezentuje mesto dodnes.
		 V období po druhej svetovej vojne sa v meste začal rozvoj priemyslu, ktorý bol motorom jeho všestranného rozvoja. V bývalej textilke z roku 1904, ktorú však v roku 1922
zavreli a výroba v nej sa obnovila až po roku 1945, vybudovali v roku 1975 veľký textilný kombinát Slovena Čadca, v ktorom pracovalo vyše 2 000 ľudí. Ten však po roku 1990
v súkromných rukách skrachoval. Dnes sa na výrobu využívajú čiastočne priestory pôvodnej fabriky z roku 1904 a v administratívnej budove novej fabriky je výroba elektróniek.
Podobne dopadla aj strojárska výroba v meste. Svoje počiatky mala ešte v roku 1944 ako Adlo pumpy, neskoršie to bol pobočný závod Tatra Kopřivnice, kde pracovalo taktiež vyše
dvetisíc pracovníkov. Po roku 1990 sa transformoval na AVC (Automobilová výroba Čadca). No po roku 2000 postupne obmedzovali výrobu, kým ju úplne zrušili. Výrobné priestory
v meste využíva nákupné centrum Tempo a bývalé prevádzky továrne za Kysucou asanovali, aby uvoľnili miesto
nákupnému parku.
		 Rozvoj priemyslu podnietil veľkolepú výstavbu obytných súborov na sídliskách, v ktorých býva v súčasnosti tri štvrtiny obyvateľov mesta. Tvár mesta významne ovplyvnila najmä bytová výstavba. Pozvíjajúci sa priemysel a služby zamestnávali tisíce pracujúcich so svojimi nárokmi na primerané bývanie a služby. Počet obyvateľov mesta vzrástol na 26 669 v roku 2011. Postupne vybudovali sídliská na Mierovej ulici a U Hluška, neskoršie
v Martinkovom potoku, na Žarci a na sídlisku Kýčerka. Na sídlisku Kýčerka si veriaci vybudovali samostatný
kostol.
		 Potreby dopravy pre pracujúcich bývajúcich mimo mesta riešila výstavba ciest a zavádzanie dopravných
spojení. Čadca leží v úzkej doline, ktorou prechádzajú medzinárodné železničné a cestné koridory. Začiatky dopravy, ktoré tu priniesli možnosti rozvoja, začínajú ukazovať svoju odvrátenú tvár. Dnes je to križovatka medzinárodnej železničnej dopravy, z ktorej vychádzajú vlaky nielen do slovenských miest, ale aj do Česka a Poľska
a odbočkou aj do našej Turzovskej doliny s konečnou stanicou v Makove. Táto trať si v roku 2014 pripomína
100. výročie svojej existencie.
				 V ostatných desaťročiach charakterizuje mesto aj nebývalý rozvoj školstva a kultúry. V Čadci pôsobí šesť stredných škôl s maturitným programom (gymnázium, obchodná akadémia, stredná škola obchodu
Železničná stanica v dobe svojich začiatkov.
a služieb, stredná zdravotná škola, pedagogická akadémia a stredná technická škola).
		Na športové podujatia slúži športový štadión pri Kysuci. V jeho areáli je aj športová hala a krytá plaváreň. Dlhoročnú tradíciu má Kysucký maratón, po Košiciach druhý najstarší maratón na Slovensku. V tomto roku prebiehal už jeho 40. ročník.
		 Rozvojové zámery mesta dlho komplikovalo rozptýlené osídlenie po stráňach okolitých kopcov, kde sa ešte od začiatkov pôvodného osídľovania zachovali samostatné obytné
a hospodárske jednotky – pľace. V katastri mesta ich bolo ešte v polovici minulého storočia vyše 70 a bývala v nich viac ako polovica obyvateľov mesta. Ich prirodzenými strediskami je dolinové osídlenie v miestnych častiach Čadečka, Horelica, Milošová a Rieka. Ďalšie pľace majú svoje strediská U Vojta a na Drahošanke. Postupom rozvoja bývania sa pľace
v dolinách spojili do väčších celkov, takže v súčasnosti môžeme považovať za samostatné jednotky iba jednu tretinu z nich. Búrlivý rozvoj neobišiel ani tieto miestne časti. Okrem
pravidelného dopravného spojenia sú tu školy, obchody a ostatná vybavenosť. V dvoch z nich, v Čadečke a v Milošovej si veriaci postavili aj samostatné kostoly.
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Čadca na starých fotografiách

Zmeny, ktoré sa udiali v meste, najlepšie dokumentujú fo- Letecký pohľad na súčasné mesto od juhu.
tografie Čadce z tridsiatych rokov minulého storočia.

Letecký pohľad na súčasné mesto od severu.

Prvou stavebnou pamiatkou v meste je kostol sv. Bartolo- Do dnešnej podoby bol obnovený prestavbami v rokoch Na hlavnom oltári kostola je vzácny obraz sv. Bartolomeja.
1828, 1922 a 2000.
meja z roku 1734.

Svoj barokový vzhľad si uchovávajú aj sochy v areáli kosto- Na mieste terajšieho Mestského domu bola mýtna stanica. V roku 1932 po jej odkúpení postavili reprezentačný Mestský dom.
la. Medzi nimi aj socha sv. Jána Nepomuckého.
S históriou mesta bola
spojená stará fara, dočasné sídlo vodcov Slovenského povstania
v decembri 1848.

Budova musela uvoľniť miesto v roku 1970
nákupnému
centru
Družba. Históriu miesta, na ktorom stála,
pripomína Pamätník
SNR s reliéfom bojovníka Za slobodu.
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Čadca na starých fotografiách

Stará budova železničnej stanice bola pamiatkou na jej Širší areál stanice v prvých rokoch jej existencie.
začiatky z roku 1871.

Čiastočným riešením je tunel Horelica z roku 2000.

Jedinou budovou v pôvodnom stave je zastávka Čadcamesto, okolo ktorej až do roku 1970 prechádzala cestná doprava, ktorá morila mesto.

V súčasnosti je celý areál stanice komplexne prebudo- Prvou významnou priemyslovou stavbou bola továreň
vaný.
na výrobu súkna z roku 1904.

V medzivojnovom období bola výroba zastavená a ob- Medzitým v roku 1975 postavili vedľa veľký textilný Výrobné družstvo Okrasa nepostihli privatizačné zmenovila sa až v roku 1945 v pôvodných priestoroch.
kombinát, kde však po roku 2010 výrobu opäť zasta- ny. Od roku 1954 vyrába vianočné ozdoby, ktoré vyváža
vili. Využíva sa len administratívna budova (na výrobu do celého sveta.
elektóniek).
Strojárska výroba prebiehala najskôr v meste, v priestoroch terajšieho nákupného centra Tempo. Od roku 1980
sa premiestnila do výrobných hál za Kysucou, ktoré po
roku 2012 asanovali, aby uvoľnili priestor nákupnému
parku.
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Čadca na starých fotografiách
V meste od začiatku
tiekol cez jeho stred potok Rieka. Pod mestskú
dlažbu sa dostal až po
roku 1930. Svedčí o tom
pohľad na námestie
pred Mestským domom
z polovice tridsiatych
rokov.

Dnes má už stred mesta
celkom inú podobu.

Vo sfére služieb je stálicou hotel Tatra, ktorý
tu pôsobí od roku 1913.

Jeho súčasná podoba
sa zachovala vďaka
tomu, že je zapísaný do
Zoznamu kultúrnych
pamiatok Slovenska.

Jedným z prvých hotelov, ktoré pôsobili v meste, bol hotel Klappholz
pri železničnej stanici.
Jeho historickú podobu
sa nepodarilo zachovať.

Jeho atraktivitu teraz
udržiava hotel Lipa
v strede mesta.

Zo stredu mesta vedie
Palárikova ulica. Väčšina budov v nej sa zachovala.

Miestne časti, rozložené po okolitých dolinách a stráňach mesta,
si pripomenieme aspoň
jednou z nich, pľacom
Kýčera. V pozadí za
kopcom je mesto.
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Čadca na starých fotografiách

Významnou historickou budovou bol aj Palárikov dom, Žiaľ, keď v roku 2014 vyhorel, ostalo po ňom iba prázdne Jeho funkciu prevzal v roku 1980 Dom kultúry, v ktorom
postavený v roku 1928 zo zbierok obyvateľov mesta.
miesto, upravené v súčasnosti do podoby nádvoria.
pokračujú aj aktivity amatérskej umeleckej tvorivosti
v desiatke vynikajúcich súborov. Medzi nimi aj v spevokole Kysuca.

Kysucké múzeum má sídlo v budove, ktorá si zachovala vý- Mimo Čadce má aj ďalšie tri filiálky. Jednou z nich je Múze- V tridsiatych rokoch postavili v meste jedinú nižšiu stredrazné znaky secesie.
um kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke s Historic- nú školu – meštianku.
kou úvraťovou lesnou železničkou.

V súčasnosti je v meste šesť stredných škôl s maturitným Jeho súčasťou je aj gymnázium Višegradskej štvorky s bi- V medzivojnovom období bolo v meste jediné športovisko –
učebným programom. Päť z nich je sústredených v areáli lingválnou sekciou.
futbalové ihrisko, ktoré využívali najmä vojaci z barakovéstredných škôl nad mestom.
ho tábora nad ním.
Dnes ho nahradil športový
štadión pri Kysuci.

