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Ďalším hosťom Soni
Müllerovej v jedinečnej
talkshow žilinského
divadla Vitajte doma
bude 7. marca rebel
a voľnomyšlienkar
Juraj Kukura...

Viac na strane č.5.

Križovatka na Košickej ulici - najvyťaženejšia križovatka v meste.
ZDROJ FOTO: www.zilinak.sk

Rok 2015 bude pre mesto Žilina z hľadiska dopravy veľmi významný. Nie je tajomstvom, že každé veľké mesto má problém s parkovaním, ako aj s dopravnými zápchami na križovatkách najvyššieho dopravného významu. V tomto roku bude vypracovaný Územný dopravný generel mesta Žilina, ktorý bude riešiť stratégiu statickej
a dynamickej dopravy v našom meste.

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA STRANE č. 3.

Občania aj úradníci charitatívne pomohli
Počas tradičného Primátorského punču, ktorý sa podával na vianočných trhoch v Žiline za dobrovoľnú sumu, sa podarilo vyzbierať celkovo 1 103,45 €.
Zamestnanci Mestského úradu v Žiline prispeli výťažkom z vianočnej tomboly sumou 357,95 €. Spolu je to 1 461,40 €, ktoré sa použili na zakúpenie
očného prístroja do Detských jaslí, Veľká Okružná č. 82 na Hlinách II a na
zakúpenie fritézy do Jedálne pre seniorov, Lichardova č. 44 na Hlinách VIII.
„Všetkým ľuďom, ktorí prispeli na tieto dobročinné účely počas vianočných
sviatkov, zo srdca ďakujem a verím, že zakúpené zariadenia budú dlho slúžiť,
či už našim deťom alebo našim dôchodcom,“ poďakoval primátor mesta Žilina Igor Choma.

ŠPORTOVEC MESTA
ŽILINA za rok 2014
Aj v tomto roku sa vyhlásia najúspešnejší športovci mesta Žilina
za minulý rok, ktorí si ocenenia
prevezmú 2. marca 2015 o 18.00
hod. v Mestskom divadle Žilina.
Informácie o ocenených nájdete
na www.sport.zilina.sk.

SPRAVODAJSTVO
PREDSTAVUJEME

Ing. Igor Liška
prednosta Mestského
úradu v Žiline.

Byť prednostom mestského úradu je významná manažérska funkcia, ktorú som prijal
s veľkým rešpektom.
Prácu na Mestskom
úrade v Žiline poznám,
pretože som štyri roky
pôsobil ako vedúci odboru dopravy. Keďže
agenda tohto odboru
mala súvis aj s prácou
s ostatnými odbormi,
ako odbor životného
prostredia, odbor investičný a stavebný, ovládam
problematiku
týchto a aj ostatných
odborov veľmi dobre. V otázkach fungovania úradu som sa preto veľmi rýchlo zorientoval. V prvom rade
sme tu pre občanov
a tomu musí zodpovedať aj naša práca,
seriózny
prístup
a ochota riešiť podnety
obyvateľov. Požiadavky občanov dôverne
poznám, pretože spolu
dennodenne
komunikujeme. Nie je vždy
možné vyhovieť všetkým, ale ak bude spokojná väčšina, budem
aj ja. Čaká nás riešenie
veľkých projektov v oblasti mestskej hromadnej dopravy, budovanie
cyklotrás, športového
areálu či rekonštrukcie chodníkov. A moja
priorita? Čo najviac
financií použiť na realizáciu týchto investičných zámerov z nových
operačných programov.
ČÍSLO 1
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PARK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
na Bôriku sa pripravuje
na rekonštrukciu

U

ž dlhšie
pripravovaná revitalizácia Parku
Ľudovíta Štúra
na Bôriku začína
postupnou úpravou a výrubom
niektorých drevín. Celkovo bolo
v rámci inventarizácie drevín
hodnotených
577 kusov solitérnych stromov,
3 480 m2 krovinatých porastov
v 35 skupinách
a 27 kusov solitérnych kríkov.

Výruby drevín sú roz-

delené do dvoch časových etáp, ktoré zohľadňujú okrem zlepšenia
kvalitatívnych
parametrov vegetácie aj
zachovanie hmôt stromovej vegetácie, aby
nedošlo k odstráneniu veľkého objemu zelenej hmoty
v krátkom čase. V rámci
1. etapy výrubov, ktorá
predchádza samotnej
rekonštrukcii parku,
sú na výrub navrhnuté
všetky dreviny v zlom
zdravotnom
stave,
s hnilobami, dutinami
a iným poškodením,
ďalej dreviny z porastov, u ktorých je potrebné vykonať biologickú

prestavbu z dôvodu
prestarnutých porastov
a výrub drevín z kompozičných dôvodov. Na
výrub je v 1. etape celkovo navrhnutých 237
kusov stromov a takmer
všetky solitérne kríky
a porasty. Do konca tohto mimovegetačného obdobia, do
31. marca 2015, začneme s realizáciou
1. etapy výrubov v dolnej časti parku, ďalej od sochy Ľudovíta
Štúra, ale len čiastočne (nebudú vyrúbané všetky dreviny
navrhnuté na výrub
v1.etape).Ostatnédreviny, približne 126 ku-

Vizualizácia Parku Ľudíta Štúra č. 2.

sov stromov, v alejach
a tiež pozdĺž východného chodníka, sú
navrhnuté na ošetrenie počas vegetačného
obdobia
v tomto roku. 2. etapa časovo nasleduje

Vizualizácia Parku Ľudovíta Štúra č. 1.

po prvej etape v horizonte cca 10 rokov,
pôjde o výchovné prebierky, ktoré uvoľnia
ďalší priestor na vekovú
a druhovú prestavbu.
REDAKCIA

Vizualizácia Parku Ľudovíta Štúra č. 3.

Prevádzky predávajúce

ALKOHOL MLADISTVÝM

Ž

ilinský
mládežnícky parlament pripravuje
kampaň proti
alkoholizmu mladistvých. Zámerom je verejná
diskusia o tomto
probléme

a zvýšenie počtu
kontrol štátnou
a mestskou políciou.
Túto aktivitu členov
Žilinského mládežníckeho parlamentu plne
podporuje aj primátor
mesta Žilina Igor Cho-

ma. „Budem kontaktovať štátnu políciu
a dohodneme sa na
veľkej razii po celom
meste, aby sme skontrolovali nielen bary,
kde nalievajú mladistvým, ale aj prevádzky,
kde predávajú cigarety mladým ľuďom,“

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

povedal primátor.
Výzva
majiteľom
prevádzkarom barov.
Touto cestou vyzývame
majiteľov
a prevádzkarov barov
v meste Žilina, aby
nepredávali
alkohol
a cigarety mladistvým,

a taktiež aby dodržiavali verejný poriadok
a nočný pokoj. Z dôvodu opakovaného narušovania
nočného
pokoja môže mesto
pristúpiť aj k zrušeniu
nočného prevádzkového času.
REDAKCIA

www.zilina.sk
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SPRAVODAJSTVO

Predstavujem Vám RADNIČNÉ NOVINY

Vážení občania Žiliny,

práve máte v rukách prvé číslo Radničných novín, ktoré bude mesto Žilina vydávať raz mesačne pre zlepšenie Vašej informovanosti. V každom čísle sa
dočítate aktuality o činnosti Mestského úradu v Žiline, o kultúrnom, športovom
a spoločenskom dianí v našom meste a taktiež o aktivitách Vami zvolených zástupcov – poslancov mestského zastupiteľstva.
K vydávaniu Radničných novín pristupujeme po niekoľkoročných úvahách,
na základe ktorých sme dospeli k hlavnému cieľu, ušetriť finančné prostriedky
Vás – daňových poplatníkov. Po zhodnotení vynaložených prostriedkov mesta
za posledných osem rokov na propagáciu, reklamu a inzerciu podujatí a činností
mestského úradu, sme prišli k ohromnému číslu. Bolo to spôsobené najmä tým,
že zverejnenie každej mestskej správy, plagátu či oznamu sme museli zaplatiť. Aj
po zľavách, ktoré nám jednotlivé médiá poskytovali ako mediálni partneri mestských akcií, vychádzala cena za jednu novinovú stranu v sumách nad tisíc eur za
jedno vydanie. Mesto tým pádom vynaložilo na inzerciu niekoľko desiatok tisíc
eur ročne.
Inšpirovali sme sa inými slovenskými krajskými mestami, a preto sme cez verejné obstarávanie súťažili tlač Radničných novín za 21 600 € na tento rok.
K tomu ešte patria náklady na distribúciu do schránok v sume približne
7 500 € pri počte vyše 35 000 poštových schránok. Celkovo nás teda budú Radničné noviny stáť do 30 000 € ročne. Podotýkam, že celý obsah Radničných novín vyhotovujú zamestnanci Odboru tlačového a zahraničných vecí Mestského
úradu v Žiline v rámci svojej pracovnej náplne bez akýchkoľvek príplatkov. Pri
počte 8 strán v 12 vydaniach vychádzajú náklady na jednu stranu zhruba 300 €,

v porovnaní s vyše 1 000 € za stranu v tlačených periodikách. Dá sa povedať, že týmto počinom znížime
ročné náklady mesta na inzerciu o dve tretiny, a to je
nemalý úspech. Som si vedomý toho, že niektorým
našim občanom sa tento náš zámer nebude páčiť.
Preto sa dá očakávať, že Radničné noviny mesta Žilina budú mať svojich priaznivcov, ale aj neprajníkov.
Najdôležitejším faktom je však dosah Rad- Ing. Igor Choma
ničných novín. Náklad regionálnych mé- primátor mesta Žilina.
dií je z roka na rok nižší, ich predajnosť taktiež klesá len na pár tisíc kusov týždenne. Regionálne rádiá a televízie tiež nepočúva alebo nepozerá
každý občan Žiliny. Pevne verím, že distribúciou Radničných novín do všetkých poštových schránok v našom meste dosiahneme takmer 100 percentné
pokrytie a každý občan si tak bude môcť prečítať aktuál nevydanie pohodlí
svojho domova. Zaujíma nás Váš názor, pretože chceme byť objektívnym informačným zdrojom v našom meste a poskytovať čo najviac informácií.
Vaše pripomienky k obsahu Radničných novín posielajte redakcii Radničných
novín, aby bol ich obsah s každým ďalším vydaním bohatší, plný zaujímavých
článkov, praktických rád pre občanov, pozvánok a iných rubrík. Ubezpečujem
Vás, že na ich kvalite budeme neustále pracovať a k tomu nám môžete pomôcť aj
Vy, občania.
Verím, že našu snahu o Vašu informovanosť oceníte a prajem Vám príjemné čítanie Radničných novín.
Igor Choma
primátor mesta Žilina

ÚZEMNÝ DOPRAVNÝ GENEREL MESTA ŽILINA

J

e potrebné si
uvedomiť fakt,
že žilinské sídliská a ich parkovacie kapacity,
ktoré boli postavené v druhej
polovici minulého
storočia, neboli projektované
na tak enormný
nárast automobilovej dopravy.

Zvyšujúci sa počet automobilov za posledných
20 rokov je viditeľný aj
na žilinských križovatkách, ktoré sú maximálne preťažené a celková
situácia na našich cestách je v niektorých momentoch priam životu
nebezpečná. A práve rok
2015 je začiatok konca
tohto stavu! Už v minulom roku vyhrala súťaž
na zhotoviteľa Územného dopravného gene-

www.zilina.sk

relu mesta Žilina Žilinská univerzita, ktorá
v tomto roku poskytne
mestu zásadný dokument, ktorý bude riešiť
všetky atribúty dopravy
v našom meste s vyhliadkou do budúcnosti.
Primátor mesta Žilina
Igor Choma sa ako poslanec Národnej rady
Slovenskej
republiky
v minulom období inicioval to, že v okolí Žiliny
sa rozbehla výstavba diaľnic, ktoré po dokončení
výraznou mierou odľahčia dopravnú situáciu na
tunajších križovatkách
a miestne komunikácie sa tak stanú bezpečnejšími.
Vznikne
tak priestor na úplne
novú organizáciu dopravy, ktorú je potrebné
využiť pre nás Žilinčanov. Očakáva sa, že
tento dokument dá jasné
stanoviská k parkovaniu

v našom meste, zadefinuje optimálne lokality
pre výstavbu nových
cyklistických trás, bude
rozoberať problematiku
mestskej hromadnej dopravy a poskytne náčrt,
kde by bolo vhodné
postaviť nové chodníky
pre chodcov Do tohto
dokumentu budú zapracované aj úlohy vlády,
aby Ministerstvo zdravotníctva SR s Fakultnou
nemocnicou s poliklinikou v Žiline a mestom
Žilina vyriešili novú
prístupovú cestu do nemocnice, čím sa bude
riešiť aj nová koncepcia
parkovania pri tomto
objekte. Nezabúda sa
ani na parkovanie na
žilinských
sídliskách,
kde je situácia kritická
a je potrebné pristúpiť
k jednoznačnému riešeniu. „V súčasnosti začína
v domácnostiach Žiliny

a v Klientskom centre
MsÚ v Žiline prebiehať anketový prieskum
pre potreby spracovania Územného generelu
dopravy mesta Žilina.
Cieľom prieskumu je
analýza
dopravného
správania sa obyvateľov.
Prieskum budú vykonávať anketári Žilinskej
univerzity, ktorí osobne navštívia náhodne
vybrané
domácnosti
a vyplnia s ich členmi
dotazník. Rovnako na
MsÚ vyplnia dotazník
s dotazovanými klientmi. Náhodne bude oslovených niekoľko tisíc domácností, rovnomerne
rozmiestnených na území mesta. Otázky budú
zamerané na sociodemografické
údaje
a dopravné správanie sa
obyvateľov – počet denných ciest, použité dopravné
prostried-

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

ky,
smerovanie
a
dĺžka
ciest v rámci dňa
a podobne. Výsledkom
spracovania
bude analýza pohybov jednotlivých
skupín obyvateľstva a
rozdelenie na jednotlivé druhy dopravy.
Pretože analyzované
budú viaceré typy domácností, sú dôležité
odpovede každého
dotazovaného obyvateľa. Je samozrejmé, že výsledky
sú úplne anonymné a bude plne
zachovaný
zákon
o ochrane osobných
údajov. Finálnym produktom generelu dopravy bude výhľadový
návrh riešenia a úpravy
dopravnej infraštruktúry mesta pre všetky
druhy dopravy – pešiu,
cyklistickú, osobnú aj

Ilustarčné foto.

hromadnú
motorovú
dopravu, ale tiež dopravu statickú – parkovanie. Preto si dovoľujeme
požiadať
verejnosť o ústretovosť
a o aktívnu spoluprácu,“
informuje prof. Ing. Ján
Čelko, PhD. zo Žilinskej
univerzity.
REDAKCIA
ČÍSLO 1
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Ulice Žiliny zaplnili

KARNEVALOVÉ MASKY
F
estival fašiangových masiek Carneval už po
jedenástykrát v piatok 13. februára 2015 ukončil
tradičné fašiangové obdobie v Žiline. Sprievodu
sa zúčastnilo vyše 500 originálnych karnevalových
masiek a maškár, ktoré svojou jedinečnosťou tvorili
pestrý sprievod. Trasa sprievodu viedla od Mestského
úradu v Žiline cez Mariánske námestie, Farské schody,
Námestie Andreja Hlinku až po Národnú ulicu.

Na čele sprievodu fašiangových masiek bol
kráľovský pár, ktorý
zároveň celú slávnosť
moderoval. V úlohe
kráľovnej festivalu sa
predstavila
herečka
Michaela Pastorková –
Závodná a kráľom bol
Juraj Šoko Tabaček.
Osobnosťou festivalu
bola známa slovenská
herečka Anna Šišková.
Špeciálnym
hosťom
karnevalu bola skupina BELA VODA, víťaz
medzinárodného festivalu masiek Surva,
ktorý sa konal v bulharskom meste Pernik. Je to festival s vyše
40 ročnou históriou
a širokou medzinárodnou
účasťou. V tomto roku
mesto Žilina repre-

zentoval
folklórny
súbor Rozsutec. Tridsať členov súboru
Bulharom predviedlo
fašiangové masky a tradície Slovenska. Fašiangové zvyky Bulharov sú založené na vyháňaní zlých síl a na
vítaní znovuzrodenia
prírody po náročnej
zime. Súčasťou sprievodu sú každoročne
deti aj dospelí každej vekovej kategórie.
V sprievode sa predstavili FS Dúbrava
z Prešova, Pupov
z Terchovej, žilinský FS
Rozsutec, FSK Limbora z Prečína, Oprášené
krpce zo Žiliny, Závadské ženy z Lietavy,
FSK Dolina z Fačkova,
Jednota dôchodcov zo
Zázrivej, Kysucký Lies-

kovec, Hôrky, SZUŠ
Slovenských dobrovoľníkov zo Závodia a Budatína, DFS Cipovička
a DFS Lieska z Centra
voľného času Žilina,
Senior klub Priatelia,
Seniori z Denného
centra Andreja Kmeťa,
Živena zo Žiliny a DH
Fatranka, ktorí nám
svojimi vystúpeniami
pripomenuli zvyky našich starých rodičov.
V programe nechýbalo
tradičné pochovávanie
basy so všetkým, čo
k tomu patrí. Najstarší
ženský spolok Živena si pre návštevníkov
pripravil ochutnávku
tradičných fašiangových dobrôt z vlastnej
kuchyne.

Kráľ a kráľovná Žilinského Carnevalu 2015
s primátorom mesta v dobovom odeve.

Účastníci karnevalu sa predviedli v rôznych
zaujímavých maskách.

REDAKCIA

Masy Žiličanov si prišli aj tento
rok vychutnať neopakovateľnú
atmosféru fašiangov.

ČÍSLO 1
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JÁN DOBRÍK A IVETA PAGÁČOVÁ V INSCENÁCII MELANCHÓLIA

UTOROK

3

19:00 / ŠTÚDIO / 18+ / 75 MIN

MODROFÚZ (NÁDEJ ŽIEN)

STREDA

4

19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 90 MIN

BABYBOOM

ŠTVRTOK

5

19:00 / ŠTÚDIO / 15 + / 60 MIN

MELANCHÓLIA V RÁMCI PROJEKTU SCÉNICKÉ PREZENTÁCIE ŽILINSKÝCH AUTOROV

PIATOK

6

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN

SEXUÁLNA PERVERZITA V CHICAGU

7

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / TALKSHOW

SOBOTA

TEXT DEA LOHER / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

TEXT ZUZA FERENCZOVÁ / RÉŽIA ROMAN POLÁK A.H.

TEXT / RÉŽIA VLADIMÍR MORES

TEXT DAVID MAMET / RÉŽIA JÁN ŠTRBÁK A.H.

VITAJTE DOMA S JURAJOM KUKUROM
MODERUJE SOŇA MŰLLEROVÁ

PIATOK

13

18:00 / ŠTÚDIO / VEREJNÁ GENERÁLKA

V RÁMCI PROJEKTU SCÉNICKÉ PREZENTÁCIE ŽILINSKÝCH AUTOROV
TEXT MIROSLAV DJABLIK / RÉŽIA MÁRIA FRONCOVÁ A.H.

SOBOTA

14

19:00 / ŠTÚDIO / PREMIÉRA

V RÁMCI PROJEKTU SCÉNICKÉ PREZENTÁCIE ŽILINSKÝCH AUTOROV
TEXT MIROSLAV DJABLIK / RÉŽIA MÁRIA FRONCOVÁ A.H.

UTOROK

17

10:00 / 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 100 MIN

JÁNOŠÍK 00 7

STREDA

18

10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 100 MIN

JÁNOŠÍK 00 7

STREDA

18

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 120 MIN

HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ)

ŠTVRTOK

19

19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 65 MIN

TAKÁ FAJN BABA AKO TY

PIATOK

20

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN

KONFETY

21

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT

24

19:00 / ŠTÚDIO / 15 + / 60 MIN

SOBOTA

UTOROK

STREDA
ŠTVRTOK

25
26

POZÝVAME

TÓLKŠOU!

TÓLKŠOU!

TEXT MICHAELA ZAKUŤANSKÁ / RÉŽIA MARIANA ĎURČEKOVÁ & JÁN LUTERÁNA.H.

TEXT MICHAELA ZAKUŤANSKÁ / RÉŽIA MARIANA ĎURČEKOVÁ & JÁN LUTERÁNA.H.

TEXT PETER PAVLAC / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

TEXT INGMAR VILLQIST / RÉŽIA ANDRIANA TOTIKOVÁ A.H.

TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠA.H.

HUDBA SVETA

ÚČINKUJÚ MIRA AWAD (IL), GORDON TAMA (NZ), ROC’HANN (FR, SK)

Ďalším hosťom Soni
Müllerovej v jedinečnej
talkshow žilinského divadla Vitajte doma bude 7.
marca slovenský Alain
Delon, rebel a voľnomyšlienkar Juraj Kukura, ktorý striedavo žije
v Hamburgu, Prahe
a Bratislave. Patrí medzi
herecké hviezdy svetového formátu, veď nakrúcal
aspoň v 50 krajinách
sveta. Bol angažovaný
v mníchovskom divadle
Kammerspiele, neskôr
v hamburskom divadle
Schauspielhaus a hosťoval v mnohých prestížnych zahraničných diva-

dlách. Svojím myslením
často provokuje a ruší
zaužívané konvencie, nechodí do dabingu, netočí
denné seriály, nakrúca ale
filmy v zahraničí. Popritom od roku 2002, ako on
vraví „zvonku do vnútra“,
šéfuje bratislavskému Divadlu Aréna.
Marec bude patriť aj
dvom netradičným koncertom. V sobotu 21.
marca poskytne divadlo
zázemie nultému ročníku festivalu Hudba sveta,
na ktorom sa v pestrom
word music, etno a jazz
štýle predstaví izrael-

ská speváčka palestínskeho pôvodu Mira Awad
v sprievode novozélandského gitaristu Gordona Tamu. Mira Awad
reprezentovala
Izrael
v súťaži Eurovision Song
Contest 2009. Pôsobila
aj v Israeli Opera House.
V roku 2013 získala hlavnú cenu v skladateľskej
súťaži International Songwriting Competition
v kategórii World Music.
V druhej polovici koncertu zaznejú známe námornícke a bretónske piesne
v podaní multikultúrnej bretónsko-slovenskej formácie Roc´hann.

MELANCHÓLIA V RÁMCI PROJEKTU SCÉNICKÉ PREZENTÁCIE ŽILINSKÝCH AUTOROV
TEXT / RÉŽIA VLADIMÍR MORES

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT
19:00 / ŠTÚDIO

PETER LIPA A MILAN LASICA SÚ MUŽI ČINU
TÓLKŠOU! V RÁMCI PROJEKTU SCÉNICKÉ PREZENTÁCIE ŽILINSKÝCH AUTOROV
TEXT MIROSLAV DJABLIK / RÉŽIA MÁRIA FRONCOVÁ A.H.

PIATOK

27

10:00 / 19:00 / ŠTÚDIO / 14+ / 100 MIN

VYSKOČIŤ Z KOŽE

UTOROK

31

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN

OPITÍ

TEXT ZUZA FERENCZOVÁ / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

PRIPRAVUJEME V APRÍLI
SOBOTA

11

19:00 / ŠTÚDIO / PREMIÉRA

ILÚZIE

TEXT IVAN VYRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, držitelia AZET karty zľava 20% /okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZŤP zľava 50%.
Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. Študenti konzervatórií, VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, JAMU, DAMU a divadelnej vedy pri voľnej kapacite sály vstup na reprízy domácich inscenácií zdarma.
ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia / E-MAIL info@divadlozilina.eu / TEL 041 381 0000 / MOBIL 0903 510 671, 0915 968 592 / ONLINE predaj vstupeniek na www.divadlozilina.eu / ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Peter Lipa a Milan Lasica.
ZDROJ: Mestské divadlo Žilina

Koniec marca bude patriť ešte dvom Mužom
činu, Petrovi Lipovi
a Milanovi Lasicovi.
Spolu s hudobníkmi si
zaspomínajú na časy,
kedy tajne po nociach
počúvali Music USA
a vysvetlia divákom,
čo to vlastne je tá naša
Prosperita. Na spoloč-

www.zilina.sk

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

nom koncerte týchto
dvoch „šoubiznisových“
vytrvalcov v stredu
25. marca zaznejú mnohé piesne z albumov
Lipa spieva Lasicu
a Návšteva po rokoch.
Počúvať Lipu s Lasicom
znamená zmeniť sa na
oddaného poslucháča
slova a hudby. Hudob-

ná a textová dokonalosť a jedinečný humor
Milana Lasicu, to je
koncert, ktorý sa stane
zážitkom.

ZUZANA
PALENČÍKOVÁ
Mestské divadlo Žilina
ČÍSLO 1
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PAMFLET o CVČ Žilina
Dámy a páni,
začiatkom februára sa v Centre voľného času Žilina (CVČ) medzi rodičmi a pracovníkmi centra
distribuoval neznámou osobou napísaný pamflet, ktorý je evidentne namierený na centrum
voľného času, jediné CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Informácie predostierané
rodičom a verejnosti sú skreslené a zavádzajúce.
Mesto neruší a ani v budúcnosti nemá úmysel
rušiť jediné mestské CVČ. Je však potrebné urobiť určité kroky v organizačnej štruktúre interných zamestnancov centra. Táto racionalizácia
však nemá nič spoločné s fungovaním krúžkov,
ba naopak, výsledkom má byť po ekonomickej

stránke efektívnejšie fungovanie inštitúcie, čo
umožní mestu viac investovať do našej mládeže.
Žiaden rodič sa nemusí obávať, že jeho dieťaťu
sa zruší krúžková činnosť. Mesto má úmysel
predložiť poslancom na najbližšom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Žiline navýšenie rozpočtu pre CVČ. Z tohto dôvodu musí tomu predchádzať racionalizácia organizačnej štruktúry
vo vnútri CVČ, čo sa snaží „niekto“ využiť vo
svoj prospech v nezmyselnom boji proti mestu.
S úctou
Igor Choma
primátor mesta Žilina

MESTO VYPOVEDALO ZMLUVU
so správcom žilinských cintorínov

N

a základe viacerých negatívnych podnetov od občanov a návštevníkov
žilinských cintorínov na nevhodné správanie sa zamestnancov spoločnosti, ktorá zabezpečuje správu a údržbu pohrebísk a domov smútku, sa mesto rozhodlo prístúpiť k zásadnému kroku a s tou spoločsťou vypovedalo mesto
Žilina uzatvorenú zmluvu.

Je v záujme mesta,
aby bol v súvislosti
s touto problematikou
obzvlášť
zabezpečený relevantný prístup
k občanom nášho mesta, ktorí prichádzajú
a vybavujú formality
na cintoríne, keďže ide
hlavne o úctu a česť voči
pozostalým. Hlavným
dôvodom vzniknutej situácie bola nespokojnosť
s doterajším správcom
žilinských
cintorínov
zo strany obyvateľov,
návštevníkov cintorínov a nájomcov hrobových miest. Problémov

zo strany správcu bolo
viacero. Napriek upozorneniam na Starom
cintoríne
zahusťoval
cintorín novými hrobmi, písomne nevyzýval ani neupozorňoval
nájomcov hrobových
miest o zaplatenie nájmu za hrobové miesto,
nezabezpečoval revízie
energetických zariadení
v domoch smútku, taktiež zanedbával bežné
údržby, ako sú opravy
domov smútku, chodníkov, oplotení atď. Správca
neviedol
evidenciu
v
zmysle
záko-

na
o
pohrebníctve, na základe čoho
je evidencia neúplná
a nedostatočná. V záujme mesta je teraz
prvoradé
dobehnúť
zameškané
údržbové
práce. Mesto plánuje
rekonštrukciu
domu
smútku,
chodníkov
a oplotenia na Starom cintoríne, ktoré sú
v súčasnosti v dezolátnom stave a tiež vybudovať novú prístupovú
cestu na Nový cintorín.
Zároveň i cintoríny
v Bytčici a Zádubní si
vyžadujú
rozšírenie.

V súčasnosti má Žilina šestnásť cintorínov
a takmer 23 000 hrobových miest. Zmluva
o zabezpečení správy
a údržby pohrebísk
a domov smútku v meste Žilina medzi mestom
Žilina a firmou FUNERAL &, spol. s r. o. bola
vypovedaná 15. decembra 2014. Od 1. januára 2015 začala plynúť
deväťmesačná
výpovedná doba, ktorá končí
30. septembra 2015.
REDAKCIA

nepomahaju
preto, ABY SA
ZVIDITEĽNILI

Do verejnej finančnej zbierky môžete prispieť od 9. 3. do 31. 3. 2015
aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote
2 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov alebo na číslo účtu
2629740400/1100. Viac informácií na www.dennarcisov.sk
Operátori odvedú do zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS
zákazníkovi neúčtujú.
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Pracovná doba
Okresného riaditeľstva
Policajného zboru Žilina
oddelenie dokladov
Príjem žiadostí na vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu,
medzinárodného vodičského preukazu,
cestovného pasu:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7.30 –
7.30 –
7.30 –
7.30 –
7.30 –

15.00
12.00
17.30
12.00
12.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Výdaj vyhotovených občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných
pasov a osvedčení o evidencii motorového vozidla č. I.:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7.30 –
7.30 –
7.30 –
7.30 –
7.30 –

15.00
15.00
17.30
15.00
12.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Pracovisko
Dopravného podniku mesta Žiliny
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7.00 –
7.00 –
7.00 –
7.00 –
7.00 –

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Klientske centrum
Mestského úradu v Žiline

Ďakujeme tisícom ľudí, ktorí nezištne pomáhajú.

lpr den narcisov print 180x80.indd 1

Klientske centrum Mestkého
úradu v Žiline.

12.2.2015 14:10

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7.30 –
7.30 –
7.30 –
7.30 –
7.30 –

17.00
15.30
17.30
15.30
14.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

www.zilina.sk
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HOKEJOVÍ
MLÁDEŽNÍCKI

Oznam - Mestská krytá plaváreň v Žiline
rozširuje služby pre verejnosť
Mestská krytá plaváreň v Žiline rozširuje služby pre verejnosť od
7. februára 2015 zmenou otváracích hodín:

reprezentanti
spod Dubňa

• počas víkendov otvorené pre verejnosť od 6.00 do 20.00 hod.
Viac informácií nájdete na www.plavarenzilina.sk.

M

esiac
február
bol z pohľadu reprezentačných asociačných termínov
poriadne nabitý
a na hokejových
akciách mládežníkov v Taliansku, Švajčiarsku,
ale aj na Slovensku sa predstavilo viacero žilinských adeptov
na reprezentačný
dres s dvojkrížom
na prsiach.
SR do 19 a 18 rokov
Už štrnásty ročník kvalitnej medzinárodnej konfrontácie hokejistov do
18 rokov sa uskutočnil
od štvrtka do soboty
v dňoch 5. – 7. februára 2015 v Piešťanoch.
Na ľade v Easton Aréne
sa po tretí raz v druhej
dekáde podujatia predstavila štvorica reprezentačných tímov – hráčov
do 18 rokov – Nemecka,
Švajčiarska, Slovenska
a o rok starší výber Slovákov. Slovenská hokejová reprezentácia mala
na tradičnom Turnaji
Vlada Dzurillu v Piešťanoch dva kolektívy.
Z nich sa napokon vykľula aj finálová dvojica,
z ktorejmalnavrchkolektív starších chalanov SR
do 19 rokov. Žilinská
hokejová škola mala
zastúpenie v oboch kategóriách. Zástupcovia
MsHKM Žilina: FILIP
LEŠŤAN (momentá-

www.zilina.sk

ŠPORT

MAŽORETKY

Diana sa pripravujú
na sezónu 2015

Žilinský obranca Marek Korenčík patrí k
oporám slovenského výberu do 16 rokov.

lne Lulea HF/Švédsko
– SR do 18 rokov), MARIÁN VÁŇA (náhradník na telefonické zavolanie – SR do
18 rokov), ADRIÁN
HOLEŠINSKÝ,
JAKUB EMIL MENDREJ,
STANISLAV
ŠKORVÁNEK – všetci
SR do 19 rokov (Mendrej sa turnaja napokon
kvôli
zraneniu
nezúčastnil).
SR do 16 rokov
Medzinárodnú konfrontáciu v krajine „helvétskeho kríža“ absolvovali aj slovenskí hokejisti
do 16 rokov. Dva tímy
spod Tatier si zmerali
svoje sily s dvoma švajčiarskymi výbermi a vyšli
z toho úspešne. V šiestich vzájomných dueloch
dokázali mladí Slováci
v štyroch zvíťaziť a dvakrát ťahali za kratší koniec. Žilinčania mali
zastúpenie v radoch hráčov, ale aj na trénerskom
poste v podobe asistenta
Róberta Reháka. Zástup-

covia MsHKM Žilina:
RÓBERT REHÁK (asistent trénera), MAREK
KORENČÍK, DENIS
VALÁŠEK, MARTIN
TURIAN, DOMINIK
SURÁN,
ANDREJ
DRAHNO (náhradník
na telefonické zavolanie).
SR do 15 rokov
V bohatom programe
v rámci februárového
asociačného
termínu
dostala príležitosť aj najmladšia slovenská hokejová reprezentácia zložená z hráčov do 15 rokov.
Naše talenty si zmerali
sily v dvoch stretnutiach
s o rok staršími chlapcami výberu Talianska
na ľade haly v severotalianskom mestečku
Fondo s 1 500 obyvateľmi. Oba súboje mladí Slováci vyhrali,
prvý s výsledkom 3:1
a odvetu s výsledkom 5:3.
Zástupca MsHKM Žilina: SIMEON PJATÁK

Ž

ilinské mažoretky Diana z Centra voľného času
Žilina (Kuzmányho 105) sú aktuálne držiteľky titulu Vicemajster SVETA v kategórii veľká formácia baton junior, baton senior a Majster SVETA
v kategórii sólo senior pom – pom pre rok 2014.

V súčasnosti sa v plnom prúde pripravujú
na novú súťažnú sezónu 2015, aby čo najlepšie obhájili svoje tituly z predošlého roka.
Času naozaj nie je na
rozdávanie, o čom
svedčia
nespočetné
vystúpenia počas plesovej sezóny a príprava
na veľký Galaprogram,

MARIÁN MELUŠ
MsHK Žilina

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

ktorý organizujú každý rok. Sme radi, že
sa práve my môžeme
pochváliť takými úžasnými dievčatami, ktoré
svoj voľný čas venujú
niečomu zmysluplnému, kde majú možnosť
rozvíjať svoju osobnosť a naučiť sa pracovať v kolektíve. Počas svojich povinností

v školách, ktorých nie
je málo, vynakladajú
energiu, aby súbor zastupovali na najvyššej
úrovni a tým reprezentovali mesto Žilina nielen na domácej
pôde, ale aj v zahraničí.
MAŽORETKY
DIANA

Mažoretky Diana reprezentujúce
Žilinu na jednej z mnohých súťaží.
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Z KRONIKY mesta Žilina

V

tejto rubrike vám
budeme
pravidelne približovať minulosť
nášho mesta.
Skôr narodení
čitatelia si môžu
obnoviť spomienky, mladší
čitatelia sa dozvedia pre nich
možno neznáme
skutočnosti
a fakty.

1990
9. marca sa konalo 75.
zasadnutie Rady Mest-

ského národného výboru (MsNV) v Žiline.
Nová Rada MsNV pracovala v zložení: Ing.
Emil Lacko (KDH)
predseda MsNV, Ján
Škorvaga (VPN) – tajomník MsNV, PhDr.
Marcela
Havelková
(Sociálno-demokratická strana), podpredseda MsNV, Ing. Gustáv
Krušinský
(Demokratická strana), podpredseda MsNV, ďalej MUDr. František
Hrbáň (VPN), Ľudovít Čulák (KSČ), Ing.
Ján Krúpa (bez polit.

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
7. 2. 2015 – V nočných
hodinách hliadka na
Mariánskom námestí
objavila podozrivého
muža ukrytého v pasáži. Pri obhliadke miesta
bolo zistené čiastočne
poškodené kovanie na
vstupných dverách do
vnútorných priestorov
priľahlej budovy. Vzhľadom na to, že muž mal
pri sebe viac druhov
náradia, bola pre podozrenie zo spáchania
pokusu o vlámanie na
miesto privolaná hliadka OO PZ SR, ktorej členovia si prevza-

li ďalšie riešenie tohto
skutku. Pri ďalšej obhliadke boli zistené násilne otvorené vstupné
dvere do objektu spoločnosti.
10. 2. 2015 – Úspešná bola hliadka Mestskej polície Žilina aj
pri pátraní po osobe,
na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie. Osoba bola videná
v centre mesta, následne
zadržaná a odovzdaná
hliadke PZ SR.
Mestská polícia
Žilina

príslušnosti). Ing Ján
Tabaček (VPN), Soňa
Miartušová
(Strana
slobody), Ing. Marián
Koreň (KSČ), Anton
Gažica, Ing. Dušan
Maňák (VPN), Kristína Meleková (bez polit. príslušnosti), Ing.
Ondrej Toman (VPN).

jatí odovzdal Pamätný
list mesta Žilina prof.
MUDr. Jánovi Černému, DrSc. pri príležitosti jeho nedávnych
sedemdesiatin. Prof.
Černý pôsobil trinásť
rokov ako primár chirurgického oddelenia
žilinskej nemocnice.

1995
1. marca sa v rámci výstavy Slovakomedica
– Slovakopharm ´95
v Žiline konal Prvý
chirurgický deň. Primátor mesta Žilina
Ing. Ján Slota na podu-

2000
3. marca bola na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnená zmena
Územného plánu mesta Žilina, ktorá vyplynula z rozhodnutia
o odpredaji športo-

ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY
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2010
17. marca navštívila
Žilinu delegácia z partnerského mesta Changchun v Číne, ktorú
viedol predseda ľudového kongresu mesta
Li Fasuo. Na Radnici
mesta Žilina delegáciu
prijal primátor mesta
Žilina Ivan Harman.
REDAKCIA

Počet zapísaných detí do 1. ročníka mestských základných škôl
Na zápis do 1. ročníka základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, prišlo 805 detí. Z nich do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 bolo zapísaných
743 detí (v tomto školskom roku je 715 prvákov). O odklad školskej dochádzky požiadalo
41 rodičov. Záujem o 0-tý ročník prejavilo 21 rodičov. Predškolskú výchovu absolvovalo
v mestských materských školách 778 detí.
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2005
20. marca začala firma Žilinské komunikácie po zimnom období opravovať výtlky
na uliciach mesta. Od
novembra do marca
si zimná údržba miestnych komunikácií vyžiadala 20,9 mil. Sk.

V Žiline začalo snežiť
až v januári, do marca
napadlo celkovo 2,75
m snehu.

Voľné miesta v detských jasliach
Vzhľadom na to, že kapacita zariadenia Detských jaslí, Puškinova 14, ktorého zriaďovateľom
je mesto Žilina, nie je naplnená, môžu rodičia, resp. zákonní zástupcovia s trvalým pobytom
na území mesta Žilina písomne požiadať odbor sociálny, zdravotný a bytový Mestského úradu v Žiline o prijatie dieťaťa do detských jaslí. Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si
môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk, v sekcii Občan/Klientske centrum/žiadosti
a tlačivá. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru sociálneho, zdravotného a bytového na
tel. č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503.
Do detských jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. Z dôvodu
zdravotnej indikácie dieťaťa a lekárskeho posudku odborného lekára môže dieťa navštevovať
zariadenie detských jaslí od 1 roka veku do 5 rokov veku.

Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa uskutoční v pondelok 9. marca 2015 o 14.00 hod. na Radnici mesta Žilina. Program rokovania nájdete na webovej stránke mesta Žilina
www.zilina.sk v sekcii Samospráva

Mesačník

vého areálu SNP a pozemkov medzi Mestskou krytou plavárňou
a areálom Žilinskej
univerzity.
Celkovo išlo o odpredaj 67
520 m2 (dnešné OC
Dubeň).
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Prijímanie detí do materských škôl
V termíne od 9. marca do 13. marca 2015 bude vo všetkých materských
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina prebiehať prijímanie
žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2015/2016.
Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o materské školy, do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou, deti s trvalým bydliskom v meste Žilina.
Podmienky prijatia dieťaťa sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých materských škôl. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru
školstva a mládeže na tel. č.: 041/70 63 214.
Mesto Žilina odkúpi jeden 1-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste
Žilina a tri 2-izbové byty v osobnom vlastníctve v meste Žilina. Bližšie
informácie na telefónnom čísle: 041/70 63 109.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

www.zilina.sk

