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Zápis detí do materských škôl
Zápis detí do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca na školský rok
2021/2022 bude prebiehať v čase od
1. do 31. mája 2021.
Vážení rodičia, v zmysle ust. § 28 a
ods.1) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Pre dieťa, ktoré dosiahlo
päť rokov veku do 31. augusta, ktorý
predchádza začiatku školského roka,
od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej
škole, je predprimárne vzdelávanie
povinné“. Z uvedeného jednoznačne
vyplýva, že rodič je povinný svoje
dieťa, ktoré je v tomto veku, zapísať
do materskej školy.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti
zákonného zástupcu, ktorú podáva
riaditeľovi materskej školy spolu s
potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti
a dorast. Potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o
povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť
o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie (do materskej školy)
sa podáva v čase od 1. do 31. mája
a platí pre všetky deti, ktoré majú
záujem navštevovať materskú školu v
školskom roku 2021/2022. Uvedené
pokyny platia rovnako aj pre deti
od troch do piatich rokov. Bližšie
informácie vám poskytnú jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca.
(r)
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Nezabúdame – zaujímavý
pojekt cezhraničnej spolupráce

Doprava zamestnancov do priemyselného
parku Čadca – Podzávoz
Po vzájomnej dohode spoločnosti SAD Žilina a Mesta Čadca
zachádzajú od 1. marca vybrané autobusové spoje MHD aj
do priemyselného parku Čadca
– Podzávoz.
Čas ich príchodu a odchodu je
nastavený tak, aby zabezpečili dovoz
zamestnancov na pracovné zmeny
a ich odvoz po práci. Zamestnanci
jednotlivých podnikov sa môžu prepravovať linkou MHD č. 4 v smere
Čadca – Milošová a späť. Vo vybraných časoch zastavujú autobusy na
zastávke Čadca, priemyselný park.
Táto zastávka bola vybudovaná ako
súčasť diaľničného privádzača D3.
Autobusy majú pevne stanovený ces-

tovný poriadok (nájdete ho na www.
mestocadca.sk). Spoje sú vedené tak,
aby zamestnanci v dostatočnom
časovom predstihu stihli pracovné
zmeny. Autobusy premávajú počas
pracovných dní (pondelok – piatok)
a v sobotu. V sobotu zastavuje na
zastávke Čadca, priemyselný park
autobus ráno o 6.15 hod., aby boli
pohodlne odvezení zamestnanci po
nočnej zmene v smere do Čadce.
Cena cestovného lístka je rovnaká,
ako pre ostatné spoje MHD Čadca.
Veríme, že zamestnanci budú v čo
najväčšej miere využívať pohodlnú
a jednoduchú autobusovú dopravu,
odľahčia tak preťaženým cestám
a vyhnú sa nadmerného používaniu
osobných automobilov.(r)

Upozornenie pre právnické osoby
a podnikateľov k obalom
Mesto Čadca upozorňuje fyzické
osoby – podnikateľov a právnické
osoby, že novelizovaním zákona o
odpadoch už mesto nezodpovedá
za oddelene vyzbieraný odpad z
obalov z iných zdrojov a oddelene
vyzbieraný odpad z neobalových
výrobkov z iných zdrojov.
Jedná sa o odpad, ktorý vzniká pri

bezprostrednom výkone činnosti
tvoriacej predmet podnikania. Za
tento odpad zodpovedá podnikateľ
a právnická osoba. Mesto Čadca
upozorňuje, že nebude zabezpečovať
zber týchto zložiek v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.
Každý podnikateľ a právnická osoba
si musí zabezpečiť zber týchto komodít cez zberovú spoločnosť.(r)

Úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov za rok 2020 v meste Čadca
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 na
území mesta Čadca predstavovala hodnotu 45,79 %.
Z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu
9 399 568 kg, bolo vytriedených 4
304 065 kg. Sadzba poplatku Envi-

ronmentálnemu fondu pre rok 2021
za uloženie komunálnych odpadov
na skládku odpadov činí 18 € za
1 000 kg. Aj touto cestou vyzývame občanov na sústavné dôsledné
triedenie odpadov. Skvalitňujeme
tak životné prostredie, v ktorom
žijeme a odovzdávame čistejšiu
krajinu našim deťom.(r)

Pamätník deportovaným Kysučanom v Parku zmierenia v Čadci. Jeho autorom je akad. sochár Jozef Mundier.

Projekt nazvaný Československé
historické dedičstvo – kamene zmiznutých detí je spoločným projektom
Mesta Valašské Meziříčí a Základnej
školy Jána Amosa Komenského v
Čadci.
Projekt mapuje pôsobenie židovských komunit v mestách Valašské
Meziříčí a Čadca. Pripomenie ich
kultúrny odkaz, význam jednotlivých osobností týchto komunít

a ich podiel na kultúrnom a spoločenskom živote oboch miest
pred II. svetovou vojnou. Hlavnou
myšlienkou je priblížiť mladej
generácii tému holocaustu a tragických udalostí, ktoré sa dotkli a mali
priamy dopad na život oboch miest
v priebehu II. svetovej vojny a po
nej. V rámci projektu budú v Čadci realizované aj výsadby kvetov,
tzv. Hviezdy zmierenia – v areáli
Parku zmierenia (bývalý židovský

cintorín) a v areáloch základných
škôl na Komenského a Rázusovej
ulici. V rámci projektu sa budú
taktiež organizovať workshopy na
oboch stranách hraníc. Realizáciou
projektu tak dôjde k prehĺbeniu
cezhraničnej spolupráce a najmä –
pripomenieme tragédiu holocaustu
žiakom a študentom našich škôl
či návštevníkom mesta. Výsadba
kvetov na slovenskej i českej strane
sa uskutoční v máji 2021.(vs)

Sčítajte sa aj vy jednoducho a rýchlo
Sčítavanie je prvýkrát elektronické. 15. februára sa po desiatich
rokoch spustilo oficiálne sčítavanie obyvateľstva na Slovensku.
Dostupné bude do 31. marca
2021. Online formulár sčítania nájdete na www.scitanie.sk. Deti do
18 rokov sčítajú rodičia alebo ich
zákonný zástupca. Pri prihlásení
do formulára sa zadáva rodné číslo
dieťaťa. Aj touto cestou žiadame

obyvateľov, aby pomohli so sčítaním sa svojim príbuzným alebo
blízkym, ktorí si nevedia poradiť s
elektronickým sčítaním, ak Vás o
to požiadajú.

So sčítaním pomôžu asistenti
V prípade, že niektoré osoby
nemajú možnosť prihlásiť sa samy,
umožnené im to bude prostredníctvom asistovaného sčítania. To

bude dostupné v troch formách
ako kontaktné miesto v obci, telefonickou požiadavkou na call centre
02/20 92 49 19 (+421 2 20 92 49
19), alebo s mobilným asistentom,
ktorý príde s tabletom za osobou do
domácnosti. Vzhľadom k aktuálnej
pandémii, bude asistované sčítanie
spustené až po 1. apríli postupne v
obciach a mestách, podľa ich aktuálnej pandemickej situácie.
(r)

Avizovanú výstavu diel Vincenta Hložníka
sprístupnime následne po uvoľnení opatrení
Galéria Čadca oznamuje všetkým svojim priaznivcom, že
avizovanú výstavu diel Vincenta
Hložníka sprístupní následne
po uvoľnení protipandemických
opatrení.

Výstava je organizovaná v spolupráci s Art Galériou Schürger
v Tvrdošíne. Koncepciu výstavy pripravila Anna Lenková, ktorá uvedenú galériu vedie. V rámci výstavy
budú môcť návštevníci obdivovať
takmer 40 obrazov i sôch autora,

ako aj ním originálne ilustrovanú
Bibliu. Výstava bude oproti pôvodne plánovaného termínu predlžená,
o jedinečný umelecký zážitok nebudete ukrátení. O jej sprístupnení vás
budeme včas informovať.
(r)
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