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Čadca príjme od štátu kompenzáciu
na pokrytie strát v čase pandémie
Rovnako ako mnohé domácnosti,
aj mestá a obce sa musia vysporiadať
so stratou financií, ktorá mení ich
rozpočty na tento rok.
Keďže štát vybral menej na daniach
z príjmu fyzických osôb, menej financií prerozdelil samosprávam vo
forme podielových daní. Samosprávy

tak prišli o značnú časť svojich kľúčových príjmov. Pre koronavírus mesto
prišlo o nemalé finančné prostriedky.
Zo strany štátu teraz prichádza pre
samosprávy kompenzácia výpadkov príjmov v dôsledku pandémie.
Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Čadci rokovali vo štvrtok 8. 10.
2020 o prijatí návratnej finančnej

Máte v rodine osamelo
žijúceho seniora? Chráňte ho!
Ako postupovať?

Mesto Čadca zriadilo e-mailovú
adresu osamelysenior@mestocadca.
sk a telefónne číslo +421 948 481
913. Kontakty sú určené len pre
tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú
slabí, imobilní, osamelí a odkázaní
na pomoc druhých. Na výzvu mesta
môže zareagovať aj okolie, susedia alebo
rodinní príslušníci. Potrebné je zadať
všetky informácie – meno, adresu,
telefonický kontakt a požiadavku.
Zamestnanci Mestského úradu v Čadci
spracúvajú všetky požiadavky počas
pracovných dní v čase od 8.00 hod. do
12.00 hod. Váš odkaz zaznamenáme a
hneď ako to bude možné, bezodkladne
kontaktujeme vás alebo vami navrhnutú
osobu na základe zadaných údajov.
„Uvedomujeme si, že seniori sú najviac
ohrozenou skupinou nielen čo sa týka
vírusu, ale aj rôznych podvodníkov.
Senior, ktorý o službu požiada, bude

presne vedieť, kto má prísť a pred
príchodom budem kontaktovaný, aby
nedošlo k prípadnému zneužitiu,”
uviedol primátor.
Seniorom v Čadci slúži špeciálna
telefónnej linka

Mesto Čadca zriadilo pre svojich
občanov telefonickú linku, na ktorej
získajú informácie o preventívnych
opatreniach mesta v súvislosti so šírením
nového koronavírusu. „Linka má slúžiť
predovšetkým starším občanom,
ktorí nemajú bezprostredný prístup
k informáciám zo spravodajských
internetových portálov“, dodal primátor
mesta. Infolinka +421 948 481 913 bude
pre Čadčanov fungovať v čase od 8.00
do 12.00 h a k dispozícii bude až do
odvolania. S otázkami sa na úrad môžu
občania obrátiť aj prostredníctvom
e-mailu osamelysenior@mestocadca.sk.
(r)

výpomoci z Ministerstva financií
SR. Ing. Milan Gura: „Vláda ponúka
samosprávam mechanizmus pomoci
formou bezúročnej pôžičky, pričom
stanovila dva limity – maximálnu
možnú výšku finančnej pomoci a časový rámec jej čerpania. Suma 563
tis eur sa rovná sume, o ktorú, podľa
prognózy ministerstva, prišlo mesto

v dôsledku výpadku dane z príjmov
fyzických osôb. Chcem poďakovať
poslancom, ktorí podporili tento
návrh. Som si vedomý, že nehovoríme
o žiadnom dare pre mesto, ale o úvere
– hoci bezúročnom. No je možné,
že táto návratná finančná výpomoc
bude v budúcnosti zmenená na
nenávratný grant. Ani cent z týchto

financií „neprejeme“ na chod mesta,
ale na investície a na zveľadenie mesta: opravy miestnych komunikácií a
chodníkov, nový parkovací systém,
záchytné parkovisko na sídlisku
Žarec a nové autobusové čakárne v
prímestských častiach, ktoré už roky
volajú po obnove.“

(r)

Galéria Čadca pozýva na
výstavu sôch Ota Bachoríka
V priestoroch Galérie Čadca
v Mestskom dome bola 7. októbra
2020 sprístupnená jedinečná výstava
významného slovenského umelca –
sochára Ota Bachoríka.
Tvorivá cesta tohto sochára je v povedomí odbornej verejnosti spojená
prevažne s prácou v bronze, kameni
a dreve. Jeho nádherné plastiky sú súčasťou mnohých verejných priestranstiev ale aj súkromných galérií a
záhrad. V rámci výstavy v Čadci prezentuje autor 28 svojich originálnych

sôch. Niektoré sú robustnejšie, iné
subtílne, no všetky oslovujú návštevníka svojou neobyčajnou krásou
a pôvabom. Nesú v sebe úžasnú silu
i nostalgiu, dynamiku i pokoj. Žiarivo
lesklé plochy sa striedajú s drsnosťou
materiálu. Dýcha z nich život – človek
a príroda. Veríme, že aj táto, v poradí
už 34. výstava, poteší priaznivcov
výtvarného umenia a ponúkne im
možnosť duchovného zážitku. Galéria
Čadca je prístupná v PO – PIA od 8.00
do 16.00 hod., vstup je voľný. Srdečne
vás pozývame.(aš)

O. Bachorík: Sediaca.

Mestské ihriská sú aj naďalej zatvorené
Mesto Čadca spravuje 14 detských
ihrísk, všetky zostávajú aj naďalej
zatvorené.
Buďme zodpovední!

Mesto Čadca detské ihriská neotvorí,
dôvodom sú prísne hygienické nariadenia
proti šíreniu koronavírusu, ktoré pred
opätovným otvorením detských ihrísk určil Úrad verejného zdravotníctva SR. „Ide
napríklad o povinnosť správcu ihrisko
denne dezinfikovať, zabezpečiť upratanie,
vyčistenie, prehrabanie piesku a dezinfekciu pred otvorením či povinnosť aspoň
raz týždenne preliať pieskovisko pitnou
vodou. Žiadame rodičov, aby namiesto
trávenia času na ihriskách uprednostnili
iný spôsob trávenia voľného času s deťmi.
Ihriská sú od začiatku pandémie páskou
uzatvorené. Trvácnosť „páskového“
uzavretia je však na samotných obyvateľoch sídlisk.“ dodáva primátor.

Detské ihriská prejdú obnovou

Viaceré detské ihriská v Čadci nie
sú na tom dlhodobo najlepšie, preto
je nutné, aby prichádzalo k ich revitalizácii. Správca detských ihrísk
– Dombyt Čadca v týchto dňoch odstráni poškodené prvky na detských
ihriskách. Ihriská opäť opáskuje a
uzatvorí. Zároveň sa pripravuje na
rozsiahlu rekonštrukciu na jar 2021.

Hľadáme spolupracovníkov

Ak vás zaujíma život v našom meste
a máte chuť s nami spolupracovať pri
starostlivosti o detské ihriská, možno
hľadáme práve vás. Ak máte záujem
a chcete sa dozvedieť viac, kontaktujte
riaditeľa Dombytu Čadca, PhDr. Juraja
Kantoríka, tel.: 041 433 13 00, e-mail:
dombyt.cadca@gmail.com . Tešíme sa
na spoluprácu!(r)

Odstránenie poruchy verejného
osvetlenia na sídlisku Žarec
Na sídlisku Žarec správca verejného osvetlenia diagnostikoval
rozsiahlu poruchu osvetlenia.
Vzniknutú situáciu sa snažíme čím
skôr vyriešiť, ide o rozsiahlu poruchu,
ktorú nespôsobili víkendové nepriaznivé poveternostné podmienky.
Porucha si vyžaduje výkopové práce,
preto žiadame občanov o trpezlivosť.
Veríme, že porucha bude včas odstránená. Vedenie mesta zabezpečí počas

tejto doby zvýšenú hliadkovú činnosť
Mestskej polície Čadca.
Aj vy môžete prispieť k bezpečiu
v nočných uliciach

Nefunguje vo vašom okolí verejné
osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok
verejného osvetlenia a prispejete k
vyššej bezpečnosti v nočných uliciach
mesta. Volajte na 24 – hodinový dispečing na číslo 0800 888 255.(r)
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