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ČADČAN

Štatistika obyvateľov
v Čadci za rok 2020
K 1. januáru 2020 mala Čadca
24 274 obyvateľov. Narodilo sa 224
občanov, z toho 125 chlapcov a 99
dievčat.
Zomrelo 270 občanov, z toho 137
mužov a 133 žien. Prisťahovalo sa
188 občanov, z toho 94 mužov a 94

žien. Odsťahovalo sa 391 občanov,
z toho 185 mužov a 206 žien. K 31.
decembru 2020 sme evidovali 24 026
obyvateľov, z toho 11 635 mužov
a 12 392 žien. Pokles obyvateľov
oproti predchádzajúcemu roku predstavuje číslo 248.
(r)

K 31. marcu sa sčítalo 90 percent
obyvateľov mesta Čadca
Historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov, keď obyvateľ vypĺňa
formulár sám, sa začalo 15. februára a trvalo do 31. marca 2021.
Asistované sčítanie bude prebiehať
od apríla do konca októbra. Všetky
ďalšie potrebné informácie nájdu
občania na webe www.scitanie.sk.

Pozor na falošných sčítacích
asistentov!

Aj prebiehajúce sčítanie obyvateľov
môžu využívať rôzni podvodníci,
ktorí zneužívajú dôverčivosť ľudí.
Ak by vám zavolal alebo zazvonil
doma niekto, kto sa predstaví ako
„sčítací asistent“, zostaňte ostražití
a nenechajte sa oklamať! Mesto
Čadca bude v najbližšej dobe informovať verejnosť o možnosti a
postupe sčítať sa pomocou asistovaného sčítania.
(r)
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Rozlúčili sme sa s pani Marcibálovou
– osobnosťou nášho mesta
V stredu 24. marca 2021 sme sa
rozlúčili s bývalou stredoškolskou
profesorkou pani Máriou Marcibálovou – vynikajúcou pedagogičkou,
skvelou športovkyňou a výnimočnou osobnosťou.
Cieľovú pásku svojho života
pretrhla vo veku 86 rokov. Nepochybne si zaslúžila, aby sme na ňu
v tom cieli čakali všetci, ktorí sme
ju poznali, obdivovali ju a mali
radi. Mali sne jej vytvoriť víťazný
špalier a obdarovať ju posledným
potleskom. Skloniť sa v pokore
pred jej celoživotnými výkonmi
a úspechmi. A boli by nás desiatky,
ba možno aj stovky. Žiaľ, aktuálne
okolnosti a protipandemické opatrenia nám to nedovolili. No my
sme aj napriek tomu boli v duchu
s Vami, vážená pani Marcibálová,
pri Vašom poslednom behu sme
sa s Vami mnohí lúčili, hoci len
na diaľku. Budeme na Vás vždy
spomínať ako na skvelú učiteľku
a výnimočnú osobnosť kysuckého
i slovenského športu, úspešnú,
húževnatú a vždy dobre naladenú

Mária Marcibálová (tretia sprava) si spoločne s manželom Vojtechom
(druhý sprava) prevzali v roku 2011 z rúk primátora Milana Guru (tretí
zľava) Cenu mesta Čadca za významné celoživotné zásluhy a prínos v oblasti športu a telovýchovy.
športovkyňu aj ako na úprimného,
čestného a priameho človeka. Zostanete navždy príkladom hodným
nasledovania všetkým kysuckým
športovcom.
Ďakujeme Vám za všetko, čo ste
vo svojom živote dosiahli, ďakuje-

me za Vašu obetavú prácu a úspechy v oblasti športu a telovýchovy,
za vynikajúce reprezentáciu nášho
mesta a regiónu Kysúc doma i vo
svete.
Česť Vašej pamiatke!
(ka) Foto: F. Lašut

Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili rozpočet

Aj napriek pretrvávajúcej kríze nás čakajú v meste výrazne investičné akcie

Oznámenie pre
rodičov prváčikov
Rodičom budúcich prváčikov oznamujeme, že zápis detí do 1. ročníka
základnej školy pre školský rok
2021/2022 bude vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu
prebiehať od 6. apríla 2021 elektronickou formou prostredníctvom
aplikácie jednotlivých základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Čadca. V prípade, že bude

mať niekto s touto aplikáciou určité
problémy, môže si z webovej stránky
školy stiahnuť zápisný lístok, ktorý
vyplní a pošle poštou na adresu
príslušnej školy, resp. zašle ho ako
naskenovaný dokument na mailovú
adresu školy. Viac informácií nájdete
na webových stránkach všetkých
mestských základných škôl.
(r)

Zber použitého kuchynského oleja
Prispieť k čistejšiemu životnému
prostrediu je jednoduché a môže
tak spraviť každý občan. Okrem
dobrého pocitu, že prispievate k
ochrane životného prostredia, vás
aj odmeníme.
Za 1 liter použitého kuchynského oleja
dostanete OCOT v pomere 1:1 (starý/

nový). Za 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete slnečnicový
OLEJ v pomere 6:1 (starý/nový). Použitý kuchynský olej môžete odovzdať v
Zbernom dvore v Čadci. Zberný dvor
je otvorený každý pracovný deň v čase
od 8.00 do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00
do 12.00 hod.

(r)

Mestskí poslanci sa stretli v posledný marcový deň na zasadnutí
zastupiteľstva. Netradične bolo
zasadnutie zvolané do priestorov
Domu kultúry v Čadci za striktného
dodržania protiepidemiologických
opatrení. Poslanci schvaľovali jeden z najdôležitejších bodov roka
– rozpočet na rok 2021 – 2023.

Rozpočet prináša nové aj
zaručene dobré investície
Hlavnou ambíciou rozpočtu
na roky 2021 – 2023 je napriek
zhoršenej ekonomickej situácii
napredovať v projektoch mesta
– predovšetkým v oblasti dopravy,
parkovacej politiky, budovania
nových parkovacích plôch, rozšírenia a modernizácie kamerového
systému, verejných priestorov,
životného prostredia, podpory
turizmu a športu
Rozpočet plánuje ambicióznu kúpu bytov od súkromného investora
Už takmer hotové a pripravené
byty čakajú na svojho nového
majiteľa. Tým sa podľa zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve stane Mesto
Čadca. 138 bytov ponúkne možnosť

nového bývania pre mladé rodiny
s trvalým pobytom v meste Čadca.
Mesto má momentálne k dispozícií
319 bytov, všetky sú obsadené. Ak
zvažujete možnosť nájomného
bývania, bližšie informácie nájdete
na: https://www.mestocadca.sk/
mestske-najomne-byty.html.

Rozhľadňa na tom
správnom mieste – Husárik
čaká nová atrakcia
Husárik je pre Čadčanov významným miestom. Rozhľadňa môže
napomôcť v jeho ďalšom rozvoji.
Súčasné vedenie mesta má záujem
vybudovať z osady u Husárika turistické centrum mesta. Za týmto
účelom sa spojilo s Ing. Stanislavom Mikovčákom, ktorý dlhodobo
buduje projekty rozhľadní nielen
na Kysuciach, ale aj v širšom okolí.
Ing. Stanislav Mikovčák podaroval
mestu kompletnú projektovú dokumentáciu rozhľadne. Ako uviedol: „Rozhľadňa je naplánovaná
nad osadou Husárik v nadmorskej
výške 780 m. n. m v priestore s
nádherným kruhovým rozhľadom.
Stane sa prímestskou atrakciou s
mimoriadnym turistickým významom. Práve tu končí hlavný hrebeň

Javorníkov so svojimi nádhernými výhľadmi. Zároveň sa stane
centrom prímestskej turistiky pre
krátke výlety z mesta.“

Nová atletická dráha pre
mesto
Ing. Milan Gura: „Športovci sa
dočkali. Mnohým sa splní sen o
profesionálnom bežeckom okruhu
v Čadci. Takmer rok intenzívnej prípravy a rokovaní má svoje výsledky.
Mesto Čadca je medzi podporenými
projektmi Slovenského atletického
zväzu, ktorý rozdelí 5– miliónovú
štátnu dotáciu na rekonštrukciu
a výstavbu 23 štadiónov v rámci
Slovenska.” Mesto Čadca bolo podporené dotáciou na rekonštrukciu
šiestich 400 m dráh za 250 000 eur.
Spoluúčasť mesta prestavuje sumu
vo výške 257 tisíc eur.
Prímestské časti čaká modernizácia autobusových
prístreškov
Mestské časti sa budú v roku
2021 pýšiť novými modernými
autobusovými prístreškami. Celkovo prejde obmenou 17 čakární v
predpokladanej hodnote 140 tis eur.
(r)
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