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Kráčate po ulici a zbadáte, že jedna z pouličných lámp nesvieti. Vezmite do ruky svoj smartfón a dajte nám o tom vedieť. Od apríla 2015 môžu aj občania Žiliny zasielať svoje postrehy a podnety na
zlepšenie našej samospráve cez bezplatnú mobilnú aplikáciu City Monitor. Obyvatelia Žiliny môžu
týmto spôsobom pohotovo komunikovať so svojou samosprávou a prispieť tak ku skrášľovaniu
a zveľaďovaniu mesta.
CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA STRANE č. 3.

Spomienka na Arieho Kleina

Seniori s mládežníkmi navštívili Mestskú políciu Žilina

Mesto Žilina a mnoho ľudí smúti za zosnulým Ariehom Kleinom,
ktorý nás opustil v nedeľu 5. apríla 2015. Arieh Klein sa narodil
2. mája 1927 v Žiline. Ako židovské dieťa prežil na Slovensku tragickú mladosť a v roku 1949 emigroval do Izraela, no na svoje slovenské
korene nikdy nezabudol. Aj napriek svojim útrapám, ktoré tu prežil,
na mesto Žilina nezanevrel. Zaslúžil sa o vybudovanie pamätníka
„Cesta bez návratu“, ktorý je venovaný obetiam holokaustu na Závodskej ceste v Žiline. Pamätník bol vybudovaný na mieste zberného tábora pre deportáciu židovských spoluobčanov z celého Slovenska. Arieh Klein bol hlboko veriaci človek, ktorý počas celého svojho života pomáhal ľuďom.
Bol láskavý, tolerantný, veľkorysý a podarilo sa mu spojiť náš kraj s Izraelom. Svojimi činmi
priniesol porozumenie a mier medzi mnohé národy, preto získal aj mnoho ocenení doma aj
v zahraničí. Za rok 2010 získal Arieh Klein čestné občianstvo mesta Žilina.

Deviati členovia Rady seniorov mesta Žilina a jeden člen Žilinského mládežníckeho
parlamentu sa v mesiaci apríl stretli s náčelníkom Mestskej polície Žilina Ing. Milanom Šamajom. Spoločne diskutovali o kamerovom systéme, predškolskej výchove za
účasti pracovníkov mestskej polície, kynológii, útulkoch, psičkároch, parkovaní, požívaní alkoholu mladistvými, úmyselnom poškodzovaní súkromného aj verejného majetku po skončení diskoték, sprejeroch, ako aj o probléme s bezdomovcami, zneužívaní
vyhradených parkovísk pre ŤZP, nevšímavosti ľudí či o vytvorení systému v návrate
k tzv. okrskárom. Na záver boli mestskí policajti pochválení za svoje aktivity pri ochrane detí ráno na priechodoch, pri ochrane Vojenského cintorína na Bôriku a pri ďalších
pamätníkoch. Členovia Rady seniorov, Žilinského mládežníckeho parlamentu a Zboru
Žilincov plánujú spoločne obnoviť komunikáciu medzi generáciami a pomáhať si navzájom. Podnety je možné vložiť do schránky Rady seniorov pri vchode do Klientskeho centra na Mestskom úrade v Žiline.
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SPRAVODAJSTVO
PREDSTAVUJEME

Ing. Andrej Vidra
vedúci odboru
životného prostredia
Mestského úradu v Žiline

Odbor životného prostredia
patrí, čo sa počtu zamestnancov týka, skôr medzi tie menšie. Jeho kompetencie sú však
široké. Pracujeme s kompetenciami, ktoré patria mestu
ako originálne. V niektorých
oblastiach vykonávame aj
prenesený výkon štátnej
správy. V odpadovom hospodárstve riadime a zabezpečujeme nakladanie s komunálnym a drobným stavebným
odpadom, pravidelne rozmiestňujeme veľkokapacitné
kontajnery, či zabezpečujeme
prevádzku zberného dvora
na Jánošíkovej ulici. V rámci zákona o ochrane prírody
a krajine, sme prvostupňový
orgán ochrany prírody vo
veci ochrany a výrubu drevín,
určovania ich spoločenskej
hodnoty a náhradnej výsadby. Vydávame osvedčenia
o zápise do evidencie samostatne
hospodáriacich
roľníkov, vydávame rybárske lístky a potvrdenia
o užívaní poľnohospodárskej pôdy, určujeme niektoré
podmienky držania a vodenia psov a vyjadrujeme sa
k chovu nebezpečných zvierat. Taktiež zabezpečujeme
správu a údržbu cintorínov a cintorínskych služieb.
V tejto oblasti nás čaká tento
rok vážna a zásadná zmena.
V spolupráci so spoločnosťou
ŽILBYT, s.r.o. pripravujeme
prechod správy a údržby pohrebísk vo vlastníctve mesta
do správy spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. – teda priamo do
rúk mesta. Zabezpečujeme
tvorbu a údržbu mestskej
zelene, evidujeme jej plochy
a vykonávame dozor nad jej
zásahmi. Realizujeme sadové
úpravy a rekonštrukcie zelene, napríklad už zrealizované
rozšírenie Sadu na Studničkách. V súčasnosti pripravujeme rekonštrukciu Parku
Ľudovíta Štúra a revitalizáciu parku na Jabloňovej ulici
v mestskej časti Bánová.
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Primátori krajských miest rokovali v Žiline

Primátori ôsmich
slovenských krajských miest rokovali
10. apríla na Radnici
mesta Žilina о aktuálnych témach,
ktoré sa dotýkajú
krajských miest.
V prvom polroku
tohto roka je predsedom Združenia
K8 primátor mesta
Žilina Igor Choma.

Z

druženie K8 je záujmové
združenie
Hlavného mesta SR
Bratislava a krajských miest
Slovenskej republiky. Staronoví, ale aj noví primátori rokovali o aktuálnych témach,
ktorým dominovalo predovšetkým financovanie verejnej správy a územnej samosprávy, návrh zákona
o odpadoch, novela zákona

o
slobodnom
prístupe
k informáciám (infozákon),
novela zákona o výchove
a vzdelávaní (školský zákon).
Ďalšími témami bolo pokračovanie projektu Druhý krok,
do ktorého je v každom krajskom meste zapojených viacero škôl, problematika parkovania a celkovej dopravy
v mestách, projekt OPIS – Informatizácia a elektronizácia
verejných služieb, do ktorého
je zapojené aj mesto Žilina.
Združenie K8 obhajuje záujmy Hlavného mesta SR
Bratislavy a krajských miest
a ich obyvateľov, spoločnými
silami zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje postup
pri hľadaní a presadzovaní
riešení pre občanov. Zastupuje približne 1,2 milióna občanov Slovenska a členov spája
odhodlanie aktívne a dôraz-

Primátori krajských miest zľava: Richard Rybníček (Trenčín), Ivo Nesrovnal (Bratislava), Ján
Nosko (Banská Bystrica), Andrea Turčanová (Prešov), Igor Choma (Žilina), Jozef Dvonč (Nitra), Richard Raši (Košice), Matej Lančarič (zástupca primátora,Trnava)

ne vstupovať do diskusie
o kľúčových rozhodnutiach
a aktivitách vlády SR, Národnej rady SR, ale aj ďalších
orgánov, ktoré majú dosahy
nielen na samotný výkon
samosprávnych kompetencií, ale aj na životy občanov
a miest v čo najširšom meradle.

Členovia Združenia krajských miest K8 chcú byť
partnermi i vláde SR a požadujú adekvátny priestor pri
tvorbe opatrení ovplyvňujúcich ich činnosť s cieľom
vyhnúť sa problémom pri
ich implementácii alebo neprimeraným zásahom do

kompetencií
samospráv.
V druhom polroku roka 2015
sa stane predsedom Združenia K8 primátor mesta Nitra
Jozef Dvonč, ktorý zvolá do
Nitry v nasledujúcom polroku aj rokovanie združenia.
REDAKCIA

Knižnice v záhradách
Akademická simulácia
a na detských ihriskách zasadnutia OSN v Žiline
„Knižnice v záhradách a na detských ihriskách“ je vytvorenie nových kultúrnych možností a interakcií medzi malými i veľkými
čitateľmi na 6 verejných miestach v meste
Žilina.

H

lavnými aktivitami
projektu bude výroba a umiestnenie
6 verejných miniknižníc, ich
naplnenie knihami v spolupráci s Krajskou knižnicou
v Žilne, kníhkupectvom ArtForum a obyvateľmi Žiliny
a dve verejné čítačky pre deti
i dospelých čitateľov. Štyri
miniknižnice budú umiestnené na detských verejných
ihriskách so záhradou (Solinky, Vlčince, Hliny, Trnové)
v spolupráci s materskými
centrami zo Žiliny, jedna
v
komunitnej
záhrade
v Dennom centre pre
seniorov a jedna pre dospelých čitateľov v centre mesta
na Mariánskom námestí.
Celkové náklady na projekt
sú vo výške 1 205 eur. Projekt bude financovaný prostredníctvom Nadačnýého
fondu Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis vo výške
1 000 eur a z rozpočtu mesta Žilina vo výške 205 eur.
Finančné prostriedky budú
použité na nákup materiálu,
výrobu a osadenie 6 miniknižníc (drevo, šindeľ, zavierací systém, ochranný ná-

ter, drevený stojan, osadenie
miniknižníc atď.) vo výške
1 030 eur, honorár pre autorov detskej rozprávkovej knižky a súčasného
slovenského autora (ide
o knihy, ktoré budú reprodukované prostredníctvom čítačiek). Ďalej na propagačné
materiály vo výške 100 eur
a letáky o projekte vo výške
75 eur. Termín realizácie
projektu je od 1. 4. 2015 do
30. 8. 2015. Výsledkom
projektu budú vytvorené nové
kultúrne možnosti pre malých
i veľkých čitateľov na šiestich
verejných miestach v meste
Žilina. Prostredníctvom takto dostupných miniknižníc
bude možné si požičiavať
knihy bez nákladov na rodinný rozpočet.
REDAKCIA

Kia Motors Slovakia a Nádacia Pontis – partneri projektu

Konferenciu
ZAMUN – akademickú simuláciu zasadnutia Organizácie
Spojených národov
už po štvrtýkrát organizuje Gymnázium
bilingválne Žilina
v spolupráci so Žilinským samosprávnym
krajom, mestom Žilina, Radou mládeže
Žilinského kraja a Informačným centrom
OSN (UNIS). Toto
podujatie za mesto
Žilina podporil aj
prvý zástupca primátora Patrik Groma.

P

rvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik
Groma má záujem
o to, aby sa žilinská mládež
vzdelávala aj prostredníctvom akademických simulácií rôznych zasadnutí medzinárodných organizácií. Vzniká tak priestor pre dialóg
medzi mladými, ktorí aj so
svojimi priateľmi z iných štátov sveta hľadajú odpovede
na otázky súčasného sveta.
110 delegátov a pedagógov
z Indie, Izraela, Španielska,
Fínska, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Českej
republiky a Slovenska sa tak
zišli v 15. kalendárnom týžd-

RADNIČNÉ NOVINY
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Modelové zasadnutie študentov OSN v Žiline

Príhovor prvého zástupcu primátora mesta
Žilina Patrika Gromu študentom

ni v Žiline. „Pre mesto Žilina je veľkou cťou, že sa tu
stretli študenti a profesori
z viacerých štátov nielen
z Európy. Na valných zhromaždeniach a v pracovných
komisiách ste si precvičili
a vymenili vedomosti o aktuálnych otázkach svetového
diania, o medzinárodných
vzťahoch, diplomacii, ale najmä o agende Organizácie
Spojených národov. Mnohé nové poznatky ste určite
získali od svojich kolegov.
Je dobré, že sa mladí ľudia

zaujímajú o tieto problémy.
„Ste nezaťažení problémami
a skúsenosťami nás, dospelých, no hľadáte riešenia
a spôsoby. Vyskúšali ste si
vystupovanie a prejavy pred
medzinárodným
auditóriom. Nadviazali ste nové
priateľstvá presahujúce hranice vašej krajiny,“ povedal
prvý zástupca primátora
mesta Žilina Patrik Groma
na záverečnom ceremoniáli na Radnici mesta Žilina.
REDAKCIA

www.zilina.sk
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Aplikácia City Monitor v Žiline Úspešný víkend CVČ Žilina
Postrehli ste v meste výtlky, poškodené dopravné značenie, neporiadok či nefunkčné verejné osvetlenie? Neváhajte a nahláste
nám to cez mobilnú aplikáciu City Monitor!

A

plikácia vaše hlásenie
zaeviduje
automaticky spolu
s fotografiou problému
a informáciou o presnej adrese miesta, kde bolo vytvorené. Následne bude odoslaný podnet spracovaný
povereným zástupcom samosprávy Žiliny a pridelený
kompetentnej osobe, ktorá
sa postará o jeho vybavenie.
Celý proces riešenia svojho
podnetu môžete sledovať
v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde máte nainštalovanú aplikáciu City Monitor.
Na každú zmenu stavu budete upozornený notifikáciou.
Bezplatná aplikácia City Monitor prináša pre obyvateľov
mesta Žiliny možnosť hlásiť neželané stavy a situácie
v meste rýchlo a jednoducho zo svojho mobilného
telefónu (prípadne tabletu).
Aplikácia je určená všetkým občanom Žiliny, ktorí
vlastnia mobilné zariadenie s operačným systémom
Android alebo iOS. Stačí
si ju len bezplatne stiahnuť
z Apple App Store (iOS) alebo Google Play (Android)
a hneď ju začať používať.
„Žilina patrí k veľkým slovenským mestám, kde sú
neustále potrebné drobné
opravy komunikácií, mestského osvetlenia, dopravných značiek a podobne.

Vďaka City Monitoru sa
o týchto problémoch dozvieme oveľa skôr, a tak dokážeme pružnejšie reagovať
a zabezpečiť ich vyriešenie,“
pochvaľuje si Igor Choma, primátor mesta Žilina.
Služba prináša výhody nielen obyvateľom, ktorí môžu
priamo vo svojom mobile
sledovať priebeh riešenia ich
hlásení, ale i predstaviteľom
samosprávy. Poverený pracovník môže v mene mesta
posielať bezplatné správy
s aktuálnymi informáciami
o všetkých spoločenských,
kultúrnych či športových
podujatiach a udalostiach
v Žiline, dočasných zmenách v otváracích hodinách
úradov a ďalších novinkách
o dianí v meste.
Ako nahlasovať
podnety cez webovú
stránku?
Občan môže pridať hlásenie
aj prostredníctvom webu vyplnením formulára „Nahlásiť
podnet“.++
Ako nahlasovať
podnety cez mobilnú
aplikáciu?
1. Občan pridá požiadavku jednoduchým stlačením tlačidla
zobrazeného
v spodnej časti aplikácie iOS.

Pri Androide je to tlačidlo +
v pravej časti obrazovky.
2. Vytvorí fotografiu, ku
ktorej sa automaticky priradí čas a GPS lokalizácia,
následne kliknutím tlačidla odošle svoj podnet.
3. Následne si vyberie kategóriu, ku ktorej sa viaže daný
podnet (napr. čierna skládka,
nebezpečný terén atď.).
4. Pridá krátky komentár
a podnet odošle kliknutím
na tlačidlo „Odoslať“ alebo
šípku.
Všetky zadané podnety
spolu s vyjadrením pracovníka mesta k ich riešeniu
si môže prezerať v sekcii
„Moje hlásenia“. City Monitor môžu občania a návštevníci Žiliny využívať
zadarmo nielen prostredníctvom mobilnej aplikácie, ale
i cez webovú stránku
w w w. c i t y m o n i t o r. s k .
Na stránke tiež nájdu
zoznam
nahlásených
podnetov
v
meste.
Na záver dúfame, že si vďaka
tomuto riešeniu spoločne
vybudujeme krajšiu Žilinu,
mesto, v ktorom žijú spokojní
občania v peknom a príjemnom prostredí.
REDAKCIA

Počas víkendu 11.
– 12. apríla 2015
reprezentovali Centrum voľného času
mesto Žilina súbory
a skupiny na tanečných súťažiach.

V

sobotu sa uskutočnilo
v
Žiline
krajské kolo súťaže
„Pohyb bez bariér“, kde sa
tanečná skupina Argonnath
umiestnila v kategórii detí
na 5. mieste. V kategórii
juniorov Show dance na 3.
mieste a v open choreografiách takisto na 3. mieste.
Všetky vekové skupiny po-

stúpili na celoslovenské kolo
s medzinárodnou účasťou
do Bratislavy. V tanečnej
kategórii scénických tancov detí si úspešne počínalo tanečné divadlo Diana, ktoré si vytancovalo 2.
a 4. miesto. Experimentálne tanečné divadlo Extad
získalo v troch kategóriách
dve 3. a jedno 5. miesto.
Hlavnú vekovú kategóriu
vyhralo TD Extad, a to 1.
miesto v choreografii Cesty
osudu. Všetky choreografie
postupujú na finále do Bratislavy, ktoré sa uskutoční
v dňoch 2. – 3. mája 2015.

V nedeľu sa konala Regionálna súťažná prehliadka
detských folklórnych súborov „Vítanie jari“, kde získali
zlaté pásmo deti z DFS Cipovička a strieborné pásmo
tanečníci z DFS Lieska. Oba
súbory postúpili na krajskú
prehliadku.
Sme hrdí na úspechy našich
detí a ďakujeme za prvotriednu prípravu interným
pedagógom i externým pracovníkom, ktorí sa im venujú. Gratulujeme k spoločnému úspechu!
CVČ Žilina

Účinkujúci predviedli mnoho
úžasných vystúpení

Prevádzka materských škôl v Žiline
počas letných prázdnin
Vzhľadom na blížiace sa letné prázdniny zabezpečilo mesto Žilina aj v tomto roku prevádzku materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Deti, ktorých rodičia nemajú počas prázdnin dostatok voľna, budú tak môcť tráviť čas v jednej
z otvorených materských škôl. Zákonný zástupca dieťaťa nahlási záväzný záujem o návštevu materskej školy vo vybranom
termíne najneskôr do 22. mája 2015.

M

esto Žilina informuje zákonných
zástupcov detí, že
prevádzka materských škôl
počas letných prázdnin bude
nasledovná:
• od 1. júla do
17. júla 2015
Materská škola, Jarná 2602/7
(Hliny VII) – kapacita 147
detí
• od 20. júla do
7. augusta 2015
Materská škola, Čajakova
(Hliny IV) – kapacita 80 detí

Žilina už má svoje prvé hlásenie v aplikácii City Monitor

Farba podnetu predstavuje štádium riešenia podnetu

www.zilina.sk

• od 10. augusta do
28. augusta 2015
Materská škola, Petzvalova
(Hájik) – kapacita 120 detí
Záväzné prihlásenie dieťaťa
do materskej školy na kon-

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Ilustračné foto

krétny termín je potrebné
nahlásiť v materskej škole,
ktorú dieťa práve navštevuje,
do 22. mája 2015. Poplatky
sa budú uhrádzať v hotovosti
v materskej škole, do ktorej
je dieťa počas leta prihlásené, v mesiaci jún 2015.
Oznam spolu s kontaktnými údajmi a poplatkami
bude zverejnený vo všetkých
materských školách od 11.
mája 2015. Pri rozhodovaní

o zabezpečení prevádzky
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žilina sa postupovalo na základe štatistík z predchádzajúcich rokov. V prípade zvýšeného záujmu rodičov bude
Odbor školstva a mládeže
MsÚ v Žiline ďalšiu prevádzku materských škôl operatívne riešiť.
REDAKCIA
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Verejné diskusie Verejnosti záleží na čistote
zelenej oázy v meste Žilina
občanov
s vedením
mesta Žilina
majú zmysel
Prvé tohtoročné
verejné stretnutie
občanov s vedením
mesta Žilina sa
uskutočnilo 16. apríla 2015 vo veľkej
zasadačke Mestského úradu
v Žiline. Počas dvojhodinovej diskusie
približne sedemdesiat občanov informovalo vedenie
o viacerých problémoch, na ktoré
spoločne hľadali
optimálne riešenia.

V

erejné
stretnutia
občanov s vedením
mesta sa z primátorovej iniciatívy konajú pravidelne dvakrát do roka vo
veľkej zasadačke Mestského
úradu v Žiline. Okrem občanov a primátora, ktorý sa
v histórii týchto stretnutí po
prvýkrát nezúčastnil diskusie, lebo neočakávane sa konalo zasadnutie Národnej
rady SR, sa ich zúčastňujú
aj jeho zástupcovia, prednosta a vedúci zamestnanci
Mestského úradu v Žiline,
náčelník Mestskej polície
Žilina, riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny
a mestskí poslanci.
Prevažná väčšina otázok sa
týkala najmä zlého stavu
chodníkov a ich znečistenia. V mesiaci marec 2015
bola vykonaná obhliadka chodníkov na sídlisku
Hliny I – VIII, aby sa zistil
aktuálny stav chodníkov.
V pláne sú aj obhliadky
chodníkov na ostatných
žilinských sídliskách. Ná
klady na strojné a ručné
čistenie chodníkov v Žiline predstavujú približne
100 000 eur ročne.
V súčasnosti je v správe
mesta 168 km chodníkov,
v budúcnosti mesto pripravuje okrem rekonštrukcie aj

ČÍSLO 3

budovanie nových chodníkov. V súčasnosti mnohých
občanov zaujímal aj zlý stav
ciest. V správe mesta Žilina
je 254 km ciest. Stav ciest
sa monitoruje a opravujú
sa výtlky prostredníctvom
Žilinských komunikácií a.
s. Mesto vyčlenilo v tomto
roku na tento účel približne
300 000 eur.
Aj samotné osvetlenie
v mestských častiach bolo
témou, ktorá občanov zaujímala. Vedenie mesta
občanov informovalo, že
sa v roku 2014 uskutočnila rekonštrukcia verejného
osvetlenia v mestských častiach Trnové, Rosinky, Mojšova Lúčka, Žilinská Lehota
a Bytčica. Momentálne sa
uskutočňuje projekt „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“, v rámci ktorého
sa rekonštruuje osvetlenie
v Zástraní, Vraní a v Považskom Chlmci. Termín
ukončenia prác v zmysle
zmluvy je do konca roka
2015.
Vedenie mesta si veľmi
váži všetkých občanov,
ktorí si vedia nájsť čas
a prichádzajú na tieto verejné stretnutia, pretože
je veľmi dôležité otvorene
a priamo hovoriť o otázkach života v Žiline
a spoločne hľadať riešenia v prospech verejnosti.
Je evidentné, že rovnako
ako primátorovi, tak ani
občanom nie je ľahostajné dianie v našom meste.
Všetky otázky a odpovede
z predchádzajúcich verejných stretnutí občanov
s vedením mesta nájdete
na stránkach mesta Žilina
www.zilina.sk v rubrike Čo
sa v Žiline urobilo (v pravom menu).
REDAKCIA

V sobotu 18. apríla
organizovalo mesto
Žilina už tradičné
čistenie Lesoparku
Chrasť. Chladné
a premenlivé aprílové počasie neodradilo viac ako 100
dobrovoľníkov, ktorí
za dopoludnie vyzbierali takmer
1 500 kg odpadu.

J

arného čistenia sa zúčastnili primátor mesta
Žilina Igor Choma, prvý
zástupca primátora Patrik Groma, druhý zástupca primátora Anton Trnovec, mestskí poslanci
Iveta Martinková a Peter
Fiabáne, prednosta mestského úradu Igor Líška
a zamestnanci mesta, mladí žilinskí hokejisti, občania a žiaci zo Žiliny.
Rovnako nechýbal ani tím
Zmysel života, n. o., so svojimi psíkmi. Mesto Žilina poskytlo účastníkom pracovné
rukavice a vrecia na zber odpadu. Pred obedom sa účastníci akcie mohli bezplatne
občerstviť teplým čajom
a čerstvými bagetami.
„Úprimne sa chcem poďa-

kovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa čistenia zúčastnili a tým dali najavo, že
im nie je ľahostajný stav životného prostredia. Vo svojom voľnom čase pomohli
likvidovať neporiadok, ktorý narobili nezodpovední
ľudia v mieste, ktoré slúži na
relax a odpočinok. Budem
rád, ak sa aj v budúcnosti
nájdu takí občania, ktorí sa
zapoja do obdobných akcií
pre čistotu v našom meste,“ poďakoval primátor
mesta Žilina Igor Choma
všetkým, ktorí sa zúčastnili
čistenia Lesoparku Chrasť.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme organizovali druhý zástupca primátora
Anton Trnovec a poslanec
Mestského
zastupiteľstva
v Žiline Jozef Juriš so
žiakmi Základnej školy
s materskou školou, Dolná
Trnovská 36, Žilina, dobrovoľnícku akciu, počas ktorej
dňa 16. apríla vyčistili mestskú časť Trnové a jej okolie
od odpadkov. Vyzbierali
spolu 61 vriec odpadu a za
tento výkon im tiež patrí
veľké poďakovanie.
REDAKCIA

Primátor Igor Choma pred
začatím akcie

Mestskí poslanci Anton Trnovec (v strede) a Jozef Juriš (vľavo) so žiakmi

Aj psík tímu Zmysel života, n. o.
bojoval s odpadom

Nové verejné osvetlenie už aj v Zástraní
Vo viacerých mestských častiach a na
niektorých uliciach
v centre mesta Žilina prebieha rozsiahla modernizácia verejného osvetlenia,
ktorej zhotoviteľom
je spoločnosť Siemens s.r.o.

na Igor Choma. V ďalšej
etape projektu prostredníctvom
Operačného
programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast“ sa bude pokračovať s obnovou osvetlenia
v mestských častiach Vranie a Považský Chlmec.

V

súčasnosti
prebieha
modernizácia
osvetlenia
v mestskej časti Zástranie,
kde sa vymenilo 103 svietidiel. „Vymenia sa všetky
svietidlá, ktoré sú v zlom
technickom stave a sú zastarané. Vďaka tejto komplexnej modernizácii dôjde
u vymenených svietidiel
aj k výraznému zníženiu
spotreby elektrickej energie
o viac ako 50 %, čím ušetríme nemalú sumu v mestskom rozpočte, viac ako

Modernizácia osvetlenia v Zástrání

62 000 eur za rok. Ďalším
prínosom pre občanov je
nielen lepšia viditeľnosť,

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

ale aj zvýšená bezpečnosť
na uliciach,“ skonštatoval primátor mesta Žili-

Kompletná modernizácia
prebehne v mestských častiach Zádubnie, Trnové,
Rosinky, Strážov, Bytčica,
Mojšová Lúčka, Žilinská
Lehota, Budatín a na uliciach: Hlboká cesta, Malý
Diel, Na Šefranici, Bratislavská ulica, Pri Rajčanke,
Stárkova ulica, Studničky
a Uhoľná ulica. V rámci
celého mesta budú realizované aj ďalšie výmeny
svietidiel.
REDAKCIA

www.zilina.sk
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JÁNOŠÍK 00 7

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 100 MIN

IE

TEXT MICHAELA ZAKUŤANSKÁ / RÉŽIA MARIANA ĎURČEKOVÁ & JÁN LUTERÁN
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6

SZIDI TOBIAS — JOLANKA
OPITÍ

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN

TEXT IVAN V YRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA
IGORA CHOMU

28.-30.05.2015

ŠTVRTOK

7

ZLODEJI

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 160 MIN

TEXT DEA LOHER / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

SOBOTA

9

KONFETY

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN

TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠ

TUBLATANKA / INEKAFE

PONDELOK

VÁCLAV NECKÁR / VIDIEK / DESMOD

UTOROK

11

OTVORME SRDCIA MATKÁM

16:30 / VEĽKÁ SÁLA / VSTUP VOĽNÝ

PROGRAM VENOVANÝ VŠETKÝM MAMÁM PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK

12

TÓLKŠOU!

19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 80 MIN

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

BUTY / AYA / ARZÉN

ŠTVRTOK

14

HANA
(HOMMAGE À HEGEROVÁ)

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 120 MIN

TEXT PETER PAVLAC / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

PIATOK

... A MNOHÍ DALŠÍ
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PONDELOK

ľba

UTOROK

19

MELANCHÓLIA

19:00 / ŠTÚDIO / 15 + / 60 MIN

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

STREDA

20

10:00 / 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 170 MIN

ZLOČIN A TREST
TEXT F. M. DOSTOJEVSKIJ / D. MAJLING / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

23
26

16:00 / VEĽKÁ SÁLA / GALAPROGRAM

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 90 MIN

ROZSUTEC SPIEVA
OPITÍ

STREDA

19:00 / ŠTÚDIO / 14+ / 100 MIN

VYSKOČIŤ Z KOŽE
TEXT ZUZA FERENCZOVÁ / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

ľ
ŠTVRTOK

ké
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27
28

10:00 / ŠTÚDIO / 14+ / 100 MIN

VYSKOČIŤ Z KOŽE
TEXT ZUZA FERENCZOVÁ / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

PIATOK

29

10:00 / ŠTÚDIO / 14+ / 100 MIN

VYSKOČIŤ Z KOŽE
TEXT ZUZA FERENCZOVÁ / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

PIATOK

29

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / TALKSHOW

ap
ia

Zác
h
kyn ranár
oló ska
gia

30.5.2015

HUDOBNÝ HOSŤ WASTED STRINGS & MILO KRÁĽ

SOBOTA

30

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN

KONFETY
TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠ

DIVADELNÁ KAVIAREŇ PONDELOK – ŠTVRTOK 8:00 – 24:00

PREDAJ A REZERVÁCIE VSTUPENIEK
B&M Cukrová vata

VITAJTE DOMA S
MAREK MAJESKÝ, MARTIN
MŇAHONČÁK, MILO KRÁĽ,
JÁN DOBRÍK
MODERUJE SOŇA MŰLLEROVÁ

SAD SNP | OD 10.00. - 13.00 HOD.

www.zilina.sk

ONE DAY JAZZ FEST 2015

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT

ter
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k
Lu

18

TEXT IVAN V YRYPAJEV / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

nis
Ca

o

e
str

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN

ÚČINKUJE RON AFFIF TRIO FEAT. ESSIET ESSIET & MARTIN VALIHORA / USA-SK

UTOROK

ie
ac

dn

Ho

3T V DIVADLE
SEXUÁLNA PERVERZITA
V CHICAGU

19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ

TEXT DAVID MAMET / RÉŽIA JÁN ŠTRBÁK

SOBOTA

e
Súťaž

15
16

Zmysel života
nezisková organizácia

PIATOK 8:00 – 03:00 SOBOTA 16:00 – 03:00

PON – PIA 14:00 – 18:00 a hodinu pred predstavením ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu

ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

NEDEĽA ZATVORENÉ

TELEFÓN 041 381 0000 MOBIL 0903 510 671 / 0915 968 592
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Partnerské mestá Žiliny

Predstavujeme vám mesto Krasnojarsk
Krasnojarsk je najväčšie obchodné, priemyslené a kultúrne centrum východnej časti
Sibíri a administratívne centrum Krasnojarského kraja v Rusku. Rýchlo sa rozvíjajúce
sibírske veľkomesto uzavrelo s naším mestom zmluvu o partnerskej spolupráci v roku
2011. Krasnojarsk má približne 1 milión obyvateľov a viac ako trojnásobne prevyšuje
naše mesto aj svojou rozlohou (350 km²). Pre porovnanie: Žilina má 83-tisíc obyvateľov
a rozlohu 80 km². Pozoruhodná je rozhodne aj vzdialenosť Krasnojarska od Žiliny, a to
5 500 km (letecky cez Moskvu – cca 7 hodín).
História mesta
Mesto Krasnojarsk založili v roku 1628 kozáci ako
hraničnú pevnosť pred
nájazdmi Tatárov. Postavenie železnice v roku 1 895
a objavenie zlata v okolí
odštartovalo rýchly rozvoj
mesta. V predvojnovom období sa tu postavilo viacero
veľkých tovární, prístav
a obrovská vodná elektráreň. Počas druhej svetovej
vojny sa do mesta presťahovali ďalšie továrne z Ukrajiny a rozmach priemyslu
pokračoval aj po vojne.
Po zrútení sa Sovietskeho
zväzu a hospodárskej kríze
väčšina tovární skrachovala alebo prešla do súkromných rúk. Prudko vzrást-

la nezamestnanosť, čo malo
za následok mnohé štrajky
a veľký odchod obyvateľov
z mesta.
Bohatstvo kraja
Podľa jednej z miestnych
legiend sa Boh vznášal
nad Zemou a roznášal nerastné bohatstvo. Keď už
bol unavený, vysypal veľké
množstvo nad Sibírou. Táto
legenda môže byť pokojne pravdivá, pretože sa tu
nachádza vyše 95 % všetkých ruských zásob niklu
a kovov platinovej skupiny, vyše 20 % zásob zlata
a obrovské zásoby ďalších
nerastov. Okrem toho je
v Krasnojarskom kraji 25
nálezísk plynu a ropy.

DEN

Mesto Krasnojarsk
Zdroj: Internet

Spolupráca
Partnerskú
spoluprácu
udržujú naše mestá nielen
na písomnej úrovni, ale aj
v rámci osobných stretnutí. Dôkazom toho bola aj
osobná návšteva primáto-

JUBILEJNÝ

20-TY

ˇ NÍK
RO C

SV. FLORIÁNA

PATRÓNA HASICOV
ˇ
POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA ZILINA
IGORA CHOMU

NÁMESTIE ANREJA HLINKU

ZILINA | SLOVENSKO

20
|
|
02 05 15
14:00 HOD.

» slávnostný nástup hasičov v rovnošatách so zástavami
» slávnostný nástup súťažných hasičských družstiev

14:30 HOD.

» zahájenie hasičskej súťaže v požiarnom útoku
» zahájenie súťaže jednotlivcov - Železný hasič

19:10 HOD.

» zahájenie nočnej hasičskej súťaže
– Nočná hasičská liga

» prezentácia hasičskej techniky
(súčasnej a historickej)
» prezentácia vyslobodzovacej
techniky a náradia
» prezentácia protipovodňovej
techniky
» akcie a súťaže pre deti
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ra Krasnojarska Edchama
Akbulatova, ktorý sa s celou delegáciou zúčastnil
30. apríla 2015 na oslavách
70. výročia oslobodenia
mesta Žilina.
REDAKCIA

Mesto ponúka nultý ročník
rodičom pre ich deti
Mesto Žilina sa
intenzívne venuje
otázkam, ako maximálne zefektívniť
školstvo vo svojej
zriaďovateľskej
pôsobnosti. Vytvára
tak priestor aj pre
rodičov, aby svoje
šikovné deti mohli
zapísať do nultého
ročníka, čím umožnia deťom naplno
rozvíjať svoje schopnosti už v predškolskom veku.
Mesto Žilina informuje rodičov, že majú možnosť zapísať svoje deti do tzv. nultého
ročníka na Základnej škole
s materskou školou, Ulica sv.
Gorazda v Žiline, ktorá má
ešte voľné miesta. Nultý ročník všestranne pripraví deti
pre vstup do prvého ročníka,
prostredníctvom základov
matematických
predstáv,
rozvíjaním komunikačných
schopností, grafomotoric-

kých zručností, manuálnych
a pohybových schopností. Po
absolvovaní nultého ročníka
sa deti začlenia do výchovnovzdelávacieho procesu prvého ročníka, a tak sa minimalizujú ťažkosti pri osvojovaní učiva. Žiaci sú rozdelení do skupín v počte 8 až 12
rovnocenných detí a po dennej činnosti odchádzajú domov alebo sa môžu zúčastniť
činnosti v školskom klube, do
ktorého môžu byť prijatí. Následne by mali chodiť na obedy do školskej jedálne. Môžu
sa tiež začleniť do krúžkov
v popoludňajších hodinách.
Prosíme rodičov, aby v prípade záujmu kontaktovali Odbor školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline alebo
riaditeľa Základnej školy
s materskou školou, Ulica
sv. Gorazda v Žiline. Mesto
sa teší na nových žiakov nultého ročníka!
REDAKCIA

Putovná výstava v Mestskom
divadle Žilina
Počas apríla mohli
návštevníci Mestského divadla Žilina
na 1. poschodí
v priestore pred
vstupom do veľkej
sály vidieť putovnú
výstavu výberu z vizualizácií súťažných
návrhov na rekonštrukciu mestského
bloku Elektrárne
v Žiline. Výstava
previedla rôznorodým pohľadom jedenástich architektov
na rekonštrukciu
tejto významnej
národnej kultúrnej
pamiatky.

R

ekonštrukcia
národnej
kultúrnej
pamiatky Elektrárne
štartuje originálne. S mottom „Tvoríme budúcnosť
s úctou k histórii“ je realizovaná kompletná rekonštrukcia mestského bloku
Elektrárne na Ulici republiky, pri Námestí Andreja
Hlinku. Revitalizácia tohto
územia by mala vdýchnuť

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

centru mesta nový kultúrno-spoločenský život,
okrem kancelárskych a verejných priestorov by malo
v bloku pribudnúť vyše
70 bytov. Keďže ústredná
administratívna
budova
Elektrární bola v roku 2011
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, pristúpil
investor k rekonštrukcii
s náležitou úctou a výber
architektonického návrhu
na rekonštrukciu zrealizoval prostredníctvom verejnej anonymnej architektonickej súťaže. Víťazný návrh
bol vybraný odbornou porotou tento rok v januári.
Verejnosť sa s kompletnými
súťažnými návrhmi mohla oboznámiť na výstave
v Považskej galérii umenia v priebehu februára
a marca, kde bola expozícia
zaradená v rámci podujatia Mesiac architektúry.
Keďže sa výstava súťažných
návrhov stretla s veľkým
záujmom obyvateľov Žiliny, investor sa rozhodol
sprístupniť ukážky archi-

tektonických návrhov aj
prostredníctvom pokračujúcej putovnej výstavy, na
ktorej môžete v jednoduchšej forme vidieť náhľady vizualizácií jedenástich
súťažných tímov. Kompletné súťažné návrhy ostávajú prístupné na webových stránkach projektu
www.elektrarne-zilina.sk.
Budova Elektrární
už ožíva
Zaujímavú inštaláciu môžete vidieť aj priamo vo výkladoch administratívnej
budovy bývalých elektrární
na Ulici republiky. Historické fotografie centra Žiliny sa
striedajú s mottom projektu. Inštalácia vyšla z dielne
žilinského ateliéru profigrafik.sk a vizuálny dojem
z úpravy výkladov posilňuje najmä zaujímavé večerné osvetlenie, ktoré
symbolizuje prílev novej
energie do centra nášho
mesta.
REDAKCIA

www.zilina.sk
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Koniec sezóny
v KRASO KLUBE ŽILINA
V nedeľu 12. apríla
2015 sme poslednýkrát v sezóne
2014/2015 vykorčuľovali na žilinský
ľad. Súťažami,
korčuľovaním, hokejom s rodičmi
a s úsmevom na
tvári sme sa rozlúčili s pretekárskou sezónou.

V

tejto sezóne sme
sa zúčastnili na
14tich zo 17tich
pretekov v Slovenskom
pohári a medzinárodných
pretekov v Miskolci. Náš
klub so ziskom 1 607 bodov obsadil 8. miesto. Celú
sezónu nás výborne reprezentovala aj Katka Smutná,
ktorá v silnej konkurencii
starších žiačok vybojovala
dve bronzové medaily. Ďalšiu bronzovú medailu nám
priniesol nový klubový prírastok Romanko Všetička.
Svojou snahou a tvrdým
tréningom sa vyrovnal
konkurencii, hoci aktívne
korčuľuje iba prvú sezónu.
Počas posledných sezón
nám v klube narástol počet chlapcov, a tak v kategórii staršie nádeje máme
až troch pretekárov – Romanka Všetičku, Samka
Benka a Maťka Čuríka
a v kategórii mladšie nádeje
Paťka Čuríka. V kategórii
mladšie žiačky nás reprezentovali Laura Burgerová a

Vanesa Chovancová. V kategórii nádeje 10 sme mali
len jednu pretekárku Emku
Hruboškovú a v nádejach
9 až tri pretekárky – Grétku
Gajdošovú, Elis Rybárikovú
a Viktóriu Chladnúchovú.
Umiestňovali sa okolo šiesteho miesta. Elis Rybáriková dosiahla 5. miesto na
MS SR. V ďalších nádejach
nás reprezentovali Natálka Adamíková, Tamarka
Mozolová (obe nádeje 8),
Tamarka Betková, Natálka
Kapustová, Veronika Berzáková, Betka Horváthová
a Nelly Tvrdá (nádeje 7).
Tamarka Betková podávala
najlepšie výkony v tejto kategórii a na VC Ružomberka
jej len o kúsok ušla bronzová
medaila a získala pekné 4.
miesto. Radosť nám počas
celej sezóny robili aj naše najmladšie pretekárky–hviezdičky. Matea Kandera obsadzovala na každých pretekoch
druhú
priečku
a jedenkrát súťaž dokonca
vyhrala. V tejto kategórii
máme ešte ďalšie dve krasokorčuliarky – Elišku Lamošovú a Lujzu Kraľovanskú.
Výborné výsledky dosahovali aj dievčatá v kategórii
interpretačné korčuľovanie
(hobby korčuľovanie). Veronika Horváthová obsadila na všetkých domácich pretekoch prvé miesto
a v medzinárodnej súťaži
v Miskolci sa umiestnila na
2. priečke a Peťka Kozačková na domácom ľade zís-

kala bronzovú medailu. Po
dobrých výkonoch na pretekoch sa deťom i trénerom
objavoval úsmev na tvári
a po nevydarenom preteku si neraz aj poplakali.
Radosť i smútok, aj to patrí
ku krasokorčuľovaniu, ale
všetci v klube sa zhodneme.
STOJÍ TO ZA TO!
Čo plánujeme
v lete?
Deti z Kraso klubu Žilina začnú letnú prípravu
na altetickej dráhe i v telocvični a taktiež intenzívne tréningy na ľade
na letných sústredeniach.
Počas mesiacov máj až
september otvárame ako
každý rok aj inline školu
korčuľovania pre deti, mládež i dospelých a najnovšie
k našim aktivitám pribudne pohybový krúžok pre
5 – 8 ročné deti zameraný
na všestrannú pohybovú
zdatnosť. V prípade záujmu nájdete viac info na
stránke www.krasoklubzilina.sk.
A záver?
Všetci v klube: pretekári,
tréneri i rodičia, končíme
sezónu s radosťou a očakávaním, čo nám prinesie tá
nová. Tak nám držte palce!
KRASO KLUB ŽILINA

ŠPORT

Cyklozraz MALÁ FATRA 2015

pre drsných bikerov i rodiny s deťmi!
Malá Fatra patrí dlhodobo k najobľúbenejším turistickým destináciám na Slovensku. Nádherná príroda, atraktívne turistické trasy,
jedinečná terchovská muzika (UNESCO), krásne hrady, kultúrne
pamiatky, celoročne veľa zaujímavých podujatí a „živé“ mesto
Žilina. Od minulého roku patrí Malej Fatre aj status cyklistickej
destinácie. Právom sa nazýva cyklistickým rajom s vyše 600 kilometrami cyklotrás rôznej náročnosti.

C

yklozraz Malá Fatra 2015, ktorý organizuje Oblastná
organizácia
cestovného
ruchu Malá Fatra v termíne 15. – 17. mája 2015, je
výborným podujatím, počas ktorého môžu bikeri
spoznať jedinečné zákutia
Malej Fatry a Kysúc. Ide
o nesúťažný MTB maratón
nadväzujúci na tradíciu prvého ročníka v roku 2014.
Hlavné stanovisko cyklozrazu bude v Autokempingu Belá – Nižné Kamence.
Štart je stanovený na sobotu
16. mája 2015. Pre účastníkov sú pripravené 3 trate
a 3 občerstvovacie stanice.
K dlhej a krátkej trati z minulého roka pribudla tento rok
tretia. Viac o novinke hovorí
jeden z aktívnych organizátorov, Ing. Peter Chrapčiak:
„Jedna pikoška – pripravili
sme aj jednu naozaj „drsnú“
trať a návštevník podujatia,
ktorý má „trochu“ najazdené, sa môže otestovať, či ju
zvládne.“ Dĺžka „drsnej“ trate je 97 kilometrov a stúpanie predstavuje celkom
2 301 metrov.
Trate sú vybrané starostlivo
i s dôrazom na spoznávanie
atraktivít regiónu na dvoch
kolesách. Na bicykli tak
účastníci spoznajú jedinečnú Bystrickú cyklomagistrálu, ktorá spája Krásno
nad Kysucou s Novou Bystricou mimoúrovňovou asfaltovou cyklotrasou s minimálnym sklonom naozaj
pre každého. Jedinečný Slo-

Ilustračné foto
Foto: Autor

venský orloj v Starej Bystrici,
Múzeum
Kysuckej dediny či zaujímavé prírodovedné múzeum s mamuťou samicou
v životnej veľkosti pri tejto
tejto príležitosti zabezpečia
celodenný program. Dve
z tratí cyklozrazu prechádzajú rodiskom legendárneho
Juraja Jánošíka – tu má tento známy zbojník pamätnú
tabuľu na mieste, kde stál
jeho rodný dom. No a tá najkratšia trasa prechádza zas
cez Poľany – miesto, kde sa
natáčal film Juraj Jánošík –
pravdivá história.

je zároveň otvorením letnej
turistickej sezóny. Účastníci
sa môžu tešiť aj na sprievodné podujatia pre deti a dospelých. Tí najmenší si budú
môcť vybrať z pestrých aktivít, ako napr. maľovanie na
tvár, skákací hrad, jazda na
koníkoch, disco, a mnoho
ďalšieho. V sobotu po dojazde je pripravený celovečerný program s tombolou
o skvelé ceny. Taktiež vystúpia kapely Balkansambel
a Arzén. Zavŕšený bude ako
inak – Terchovská muzika
v podaní Ľudovej hudby
spod Rozsutca.

V nedeľu 17. mája 2015 sa
v spolupráci s občianskym
združením chystá populárna Detská tour Petra
Sagana. Víziou tejto tour je
vzbudiť záujem o cyklistiku,
najmä u detí od troch do
šestnástich rokov. Preto je
Cyklozraz Malá Fatra 2015
ideálym podujatím aj pre
rodiny s deťmi. Každý člen
rodiny si môže preveriť svoje
cyklistické zručnosti a v nedeľu spoločne stráviť krásny
deň v sedle bicykla. Podujatie Cyklozraz Malá Fatra 2015

Účasť na Cyklozraze Malá
Fatra 2015 rozhodne nabudí
každého cyklistu, aby krásy Malej Fatry obdivoval na
dvoch kolesách aj počas letnej
dovolenky. Z bohatej siete
cyklotrás nebude problém
vybrať si „tú svoju“. Každý
určite ocení aj praktického
pomocníka – cyklo aplikáciu pre smartfóny, ktorá je
zadarmo na stiahnutie. Zahŕňa tie najlepšie cyklotrasy
v regióne a využíva GPS na
monitorovanie prejdenej trasy v mape samotnej aplikácie.
Jánošíkov kraj na bicykli treba
jednoznačne zažiť!
Všetky dôležité informácie
o Cyklozraze Malá Fatra
2015, popis trate, pravidlá pre
účastníkov, program a aj informácie o ubytovacích možnostiach nájdete na stránke
www.regionmalafatra.sk

Členovia Kraso klubu Žilina
Foto: Kraso klub Žilina

www.zilina.sk
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OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU
MALÁ FATRA
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Kronika mesta Žilina

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných
kontajnerov pre zber objemných komunálnych
odpadov v meste Žilina

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

Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 7. 4. do 18. 5.
2015 bude na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov.

14. mája 1998

12. mája 2006

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny,
nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Spievajúca fontána na Námestí Andreja Hlinku začala pracovať – chrliť vodu.
O uvedenie do činnosti
pôsobivej fontány sa postarala firma ŽIVO, a tak od
tohto dňa fontána pracovala podľa očakávaní Žilinčanov i návštevníkov nášho
mesta.

V Budatíne bola slávnostne
odhalená socha významného slovenského dejateľa
Jozefa Miloslava Hurbana.
Bronzová socha na mramorovom podstavci je vysoká
3,5 metra. V jej pozadí je pamätník slovenského trojvršia vysoký 19 metrov. Sochu

odhalili prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a primátor Žilina Ján
Slota. Autorom sochy je
akad. Sochár Ladislav Berák.
V týchto miestach bojovali na prelome rokov 1848
a 1849 slovenskí dobrovoľníci s maďarskými honvédmi.
REDAKCIA

Otec kardinál Ján Chryzostom Korec posvätil
na žilinskom sídlisku Solinky nový kostol, ktorý
je zasvätený Dobrému
pastierovi. Základný kameň tejto stavby posvätil kardinál takmer presne pred rokom – 9. mája
1998. Správcovi farnosti,
vdp. Jánovi Hudecovi sa
podarilo vykonať obdivuhodné dielo, keď za rok bol
kostol hotový. Pri výstavbe kostola mu vychádzalo mesto Žilina v ústrety.
Do výstavby sa zapojilo
okolo 300 dobrovoľníkov.

• od 27. 4. do 4. 5. – Solinky, Celulózka, Rosinky, Trnové, Žilinská Lehota a Vranie

Rosinky: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Nigríniho ulice a Nábrežnej ulice
Trnové: Magočovská ulica (konečná MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri
obchode), odbočka na Rakové (pri drevenom obchode), pri futbalovom ihrisku
Žilinská Lehota: pri Kultúrnom dome.
Vranie: pri lávke, pri MŠ, pri Kultúrnom dome, Drozdia ulica (prvá zastávka

MHD).

• od 4. 5. do 11. 5. – Bánová, Závodie, Bytčica, Mojšova Lúčka
Bronzová socha Jozefa Miloslava
Hurbana v Budatíne

Bánová: Námestie sv. Jána Bosca („Vyhňa“), Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica
Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), pri základnej škole, križovatka
Malinovej ulice a Záhradníckej ulice.
Závodie: Školská ulica (pri základnej škole), Nábrežie Rajčanky (za reštauráciou
„Fackáreň“), Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke), Ulica Na štadión (vedľa futbalového ihriska), Ulica Pod sadom (pri betónových zábranách).

o hromadnom očkovaní psov a mačiek proti besnote
Mestský úrad v Žiline oznamuje chovateľom psov a mačiek, že
veterinárny lekár MVDr. Branislav Bajužík vykoná každoročné
pravidelné hromadné očkovanie psov a mačiek PROTI BESNOTE.
Dňa 2. mája 2015 (sobota) sa očkovanie uskutoční:
• od 12.00 do 12.30 hod – mestská časť Mojšova Lúčka (konečná zastávka MHD),
• od 13.00 do 14.30 hod – mestská časť Trnové (konečná zastávka MHD),
• od 17.00 do 17.30 hod – mestská časť Vlčince (na Slovanskej ceste pri Večierke,
bývalé trhovisko).
Žiadame chovateľov psov a mačiek v uvedených mestských častiach, aby zaočkovaním psov a mačiek predchádzali vzniku a šíreniu
nebezpečnej nákazy – besnoty.
Poplatok za očkovanie je 8 eur.

RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA
ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY

ČÍSLO 2

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú
rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Celulózka: Ulica Pri Celulózke (pri bytovom dome)

Oznámenie

ČÍSLO 3
MÁJ 2015
ROČNÍK I

ZBERNÝ DVOR NA JÁNOŠÍKOVEJ ULICI V CENTRE MESTA
(pracovné dni 10.00 – 18.00 hod., v sobotu 8.00 – 12.00 hod.)

Sídlisko Solinky: Smreková ulica (stred ulice), Javorová ulica (stred ulice), Borová
ulica (stred ulice), Jaseňová ulica (stred ulice), Platanová ulica (stred ulice),
Limbová ulica (stred ulice), Gaštanová ulica (stred ulice), Osiková ulica (stred ulice),
Dubová ulica (stred ulice), Solinky – juh.

7. mája 1999

Mesačník

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete
bezplatne odovzdať na zberný dvor:

Vydáva: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO 00 321 796. Redakcia: Odbor tlačový a zahraničných vecí
Mestského úradu v Žiline, Radničná 1, 010 01 Žilina. tel: +421 41
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Pavol Čorba. Redaktori: Bc. Erika Mikulová, RNDr. Ján Štofko, Andrej Černek, Mgr. Kristína Koptáková. Jazykové korektúry: PhDr.
Mária Vavreková. Dizajn a grafická úprava: Mgr. Barbora Obertová.
Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava. ISSN 1339-8830. EV 5119/15.
Mesačný náklad: 35 700 ks. © Copyright: Mesto Žilina.

Bytčica: Ulica Na Záchrastí č. 34, Pri športovom ihrisku, Na stanicu 25 a potom presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka Chalúpkovej ulice
a ulice Záchrastie, Matúškova ulica č. 13 (potom presun na Hlavnú ulicu č. 23, križovatka Ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne).
Mojšova Lúčka: Rybné námestie, Pstruhová ulica, Stará Mojšova Lúčka (neskôr
presun na Lieňovú ulicu).
• od 11. 5. do 18. 5. – Brodno, Považský Chlmec, Budatín, Zádubnie, Zástranie
Brodno: Zaroháčovce, bytovky (v prípade potreby presunutie na iné stojisko), Kultúrny
dom, pri rodinnom dome (Drábik) (v prípade potreby presunutie na iné stojisko), pri pohostinstve „Moravec“.
Považský Chlmec: Kultúrny dom, Na Hôrke (neskôr presun na Závozskú ulicu), Ulica Pri
Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Medzierky.
Budatín: Ulica K vodojemu (dolný začiatok ulice), Ulica Na starej hradskej (odbočka
k Budatínskemu hradu), Radová ulica (začiatok ulice), križovatka Dolnej ulice a Ulice
Závoz.
Zádubnie: začiatok mestskej časti, pri Kultúrnom dome, Náruč (dolný koniec ulice),
stred mestskej časti.
Zástranie: pri odbočke ku kostolu, pri obchode „Mineza“ Ústav sociálnej starostlivosti
(dolný začiatok mestskej časti), Stará dedina (neskôr presun ku Kultúrnemu domu)
o pri poľnohospodárskom družstve.

Mesto Žilina odkúpi jeden 1-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Žilina a jeden
2-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Žilina. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 041/70 63 109.

RADNIČNÉ NOVINY
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