
ZIMA SA VRÁTILA NA KYSUCE - SNOWPARADISE VEĽKÁ RAČA  
Do snežného raja na Kysuciach sa dostanete pohodlne skibusom.

Skibus medzi záchytnými parkoviskami a strediskom bude premávať denne z Čadce nasledovne:
1x spoj na denné lyžovanie: 7:41 hod.  
zo zastávky Čadca, aut. stanica – cez sídlisko 
Kýčerka – Horelica – Oščadnica – Dedovka 
(hlavné parkovisko)
1x spoj na večerné lyžovanie: 16:41 hod.  
zo zastávky Čadca, aut. stanica – cez sídlisko 
Kýčerka – Horelica – Oščadnica – Dedovka 
(hlavné parkovisko)

BUDE NÁMESTIE SLOBODY NÁMESTÍM? 
Intenzita dopravy v centre 

mesta okolo MsÚ a kostola je 
viac ako neúnosná. Myšlienka 
vytvorenia pešej zóny v danej 
lokalite rezonuje už dlhšie  
a postupnými krokmi radnice 
začína vytesňovať dopravu  
z centra mesta.  Niektorí sú  
spokojní s tým ako to tu 
momentálne vyzerá a funguje, no sú aj takí, ktorí by si tu vedeli predstaviť pešiu zónu mesta 
úplne bez áut. Zmena dopravy na ul. A. Hlinku bola započatá už pri vybudovaní malého obchvatu 
mesta Čadca. Jeho spustením sa podarilo vytesniť nákladnú dopravu z centra a odkloniť ju 
mimo frekventovaného centra mesta. Následnou rekonštrukciou ul. A. Hlinku, rekonštrukciou 
budovy MsÚ sa pokračovalo v presmerovaní dopravy, ktorá zasiahla aj organizáciu MHD  
a prispela k uvoľneniu ulice okolo budovy úradu a kostola. 

Pripravovanou novou parkovacou politikou mesta bude aj následná snaha eliminovať 
parkovanie vozidiel v centre mesta, individuálnu automobilovú dopravu z centra mesta vytlačiť 
a tým zároveň zamedziť znečisťovaniu ovzdušia a pomalými krokmi vytvoriť Námestie slobody 
námestím, ktoré bude raz plniť reprezentačnú a oddychovú zónu v centre Čadce. 

ČADČIANSKY KRÍZOVÝ ŠTÁB VYHLÁSIL 
V CELOM MESTE MIMORIADNU SITUÁCIU

Krízový štáb mesta 
Čadca vyhlásil v piatok  
3. 2. 2023 pre husté sneženie 
mimoriadnu situáciu. Platí 
na celom území mesta  
a mestských častí a potrvá 
do odvolania. Ide o extrémnu 
situáciu, ktorá aktuálne 
spôsobuje množstvo pro-
blémov na celom území 
severného Slovenska. 

Situácia si ešte pár dní 
po výdatnom snežení vyžaduje plné nasadenie techniky Mestského podniku služieb Čadca, ale 
aj súčinnosť zmluvných spoločností, ktoré poskytnú mestu mechanizmy na vyvážanie snehu. 

„Všetky naše vozidlá a vodiči, boli a sú aj naďalej v teréne, v nepretržitej prevádzke a robia 
maximum pre čo najlepšiu zjazdnosť vozoviek. Musíme však dodržiavať aj technické predpisy 
a operačný plán zimnej údržby a zabezpečovať zjazdnosť ciest od najvyššej kategórie po tú 
najnižšiu“ uviedol primátor Matej Šimášek. 

Všetkých žiadame o trpezlivosť. Momentálne s ostatnými správcami ciest na území mesta 
zabezpečujeme zvážanie snehu, hlavne v nočných hodinách a v problematických úsekoch 
ako sú mostné objekty. Prosíme vodičov, aby uvoľnili plochy pre mechanizmy zimnej údržby.  
Pri parkovaní dbajte na to, aby mali mechanizmy dostatok miesta na prácu. 

NESPOKOJNOSŤ S NOVÝM GRAFIKONOM PREDOSTRELI 
PREDSTAVITELIA SAMOSPRÁV PRIAMO MINISTROVI DOPRAVY

Pripomienky ku grafikonu predlo-
žili predstavitelia samospráv priamo 
ministrovi.

Kysučania sú nespokojní s novým 
grafikonom vlakovej dopravy, jeho 
zavedenie spôsobilo veľké problémy 
obyvateľom Kysúc v dochádzke do 
zamestnania a do škôl. Nový grafikon 
vstúpil do platnosti 11. 12. 2022. 
Odvtedy sa hromadia sťažnosti  
na cestovanie vlakovou dopravou.

V utorok 7. 2. 2023 sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie na ministerstve 
dopravy. S pripomienkami ku grafikonu prišli za dolné a horné Kysuce samotní primátori  
a starostovia, ale aj poslanci Žilinského samosprávneho kraja s riaditeľom Schaeffler Kysuce, 
aby spoločne hľadali riešenia na nový grafikon. Hlavné pripomienky boli meškanie vlakov, 
zastavovanie vlakov v Kysuckom Novom Meste, posilnenie spojov do makovskej a skalickej 
doliny, pridanie priamych vlakov zo Skalitého do Žiliny, úprava ranného spoja do Schaeffler, ako 
aj zníženie kvality cestovania z nových do starých vlakov. Poslanci žilinského kraja za Kysuce 
interpelovali županku v súvislosti so situáciou, ktorá vznikla zavedením nového grafikonu bez 
rešpektovania potrieb a pripomienok občanov Kysúc. Požiadavky a postoj Kysučanov, boli pri 
tom formulované aj v petícii občanov, ktorou sa, žiaľ, ani vedenie ŽSK, ani Ministerstvo dopravy 
SR relevantne nezaoberalo. V prípade, že sa budú takto arogantne aj naďalej ignorovať potreby 
regiónu a mesta, spomínaní poslanci ŽSK nevylúčili ani organizovanie nátlakových akcií. 
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Napíšte nám správnu odpoveď do 20. 2. 2023 na e-mail:cadcan@mestocadca.sk. 
Jeden z vás získa novú publikáciu: ČADCA, súčasnosť a história.

Výherkyňou predchádzajúcej súťaže sa stala pani Helena Vránová, blahoželáme. 
Cenu si môžte osobne prevziať na sekretariáte mesta Čadca (MsÚ Čadca, 1. poschodie). 

SÚŤAŽ: SPOMIENKY NA MINULOSŤ
SPOZNALI STE MIESTO NA FOTOGRAFII?

Unikátne fotografie starej Čadce do súťaže poskytol pán Peter Juriš, ktorému v mene redakcie ďakujeme.

  

Čadca, rok 1964

Máte tip na zaujímavé fotografie nášho mesta? Pošlite nám ich! A my ich zaradíme do ďalšej súťaže. 
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ČADČAN CHVÁLI, ČADČAN KRITIZUJE
CHVÁLI: Vytvorenie bežeckej stopy od športovej haly na ul. Športovcov popri 
rieke Kysuca v smere do Sihelníka. V spolupráci s OZ Husárik sa vytvorila 
stopa o dĺžke cca 2 km.
KRITIZUJE: Nie je psíčkar ako psíčkar. Nezodpovednosť niektorých 
psičkárov je pre nepsičkárov problém, pretože niektorí majitelia psov 
nemajú svojich miláčikov pod kontrolou a čistota verejných priestranstiev 
najmä na sídlisku sú nielen estetický problém týchto dní. Ďakujeme, že 
nevodíte svojho psa tam, kde je to nevhodné alebo úplne zakázané.


